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 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكوكومكات الكدول  2791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولكة الكوكويكت مكقكرا  لكهكا، 

 وتعمل على تحقيق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيكة  •

من خالل تأمين تلك االسكتكثكمكارات الكجكديكدة والكقكائكمكة ضكد الكمكخكاطكر 

ميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب أالسياسية مثل المصادرة والت

 واالضطرابات األهلية واإلرهاب، واإلخالل بالعقد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والرأسمالكيكة مكن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المخكاطكر 

 التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتمويل والتكخكصكيكم فكي الكدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين المقدمة للمكسكتكثكمكريكن والكمكصكدريكن 

 والمقاولين والمؤسسات المالية.

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطكر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل البحوث والمكعكلكومكات، 

وتنظيم المؤتمرات واألحداث، وتقديم المكشكورة والكدعكم لكلكجكهكات  ات 

 الصلة في المنطقة.
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 االفتتاحية

وفي سياق المتمبما مامد والمالاسمد الماوميم مد لمبم م لا  ا سم اق 

ومسبجاا  و اع تأمين البجالة وا سبثتمال امالمتميما واوم ميمتميما 

و البااون مع اتحاد  يرن تم انجاز النشرة الفص يد الثالمثمد لماما  

البي تكشف ول ترة األولى ان ستا  وتفمايميمط وم ماع  0202

تأمين البت يط وا سبثمتمال والصمادلا  المتم لم مد ولمى الماو  

 الار يد وا رزها ما ي ي:

  غت ويتد ا لبزاما  الجاياة لبأمين البت يمط والصمادلا   •

مم ميمال دو ل تمغم مي  227.1الت ل د ولى الاو  الار يد 

 .  0202% من ال الدا  الس ايد الار يد لاا  1..2نح  

تأمين الصادلا  الت ل مد لم ماو  المامر ميمد فمي مم مبم مف  •

اآللا  اسبحم   ام مى المنمصميم  ا املمر ممن ا لمبمزامما  

%، فيتا   مغمت ةصمد المبمأمميمن  ما 10.2الجاياة  حصد 

% والملم ميمد لمتمنمبمجما  4.4الت اطر السياسيد مما نسملمبم  

 و افيد أخرى.

دو   5تراز  البزاما  البأمميمن المجمايماة لمغمرافميما فمي  •

% من ا لتالي وهي: السا ديد 71ار يد اسبح    ا ى 

%، ثممم 27.0%، ثممم مصممر 02%، ثممم ا مممالا  7..0

 %. 5.1%، ثم و ر 1.4التغرب 

اسبح    واا   ائبتان الصادلا  ال طنيد ا ى الحمصمد  •

 منمسملمد  0202األالر من ولتالي ا لبزاما   الجاياة لاا  

%، فيتا لاء  شراا  البأمين ال ايد في التمرتملمد 4..1

% تملمامبم ما الم اما   ممبمامادة 1.2.الثانيد  حصد   مغمت 

 %.2.1األطراف  حصد   غت 

تراز  ا لبزاما  الجاياة في التايين التب سط والم م يمط  •

في و ااا  ال ماومد والملمنميمد المبمحمبميمد والمنم مط والمتم الد 

 %.72ال ليايد والبصنيع  حصد   غت نسلب ا أاثر من 

تممرالمماممت ومميممتممد ا لممبممزاممما  الممجممايمماة لممبممأممميممن الممبممتمم يممط  •

وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يمد خم   

 71.1 شكط طفيمف لمبملم م   0202النصف ا و  من الاا  

م يال دو ل متا يازز ت واا  اسب رال وميمتمد ا لمبمزامما  

 .0202 تجت   ورب مسب يات ا لاا   0202الجاياة ل اا  

وويتانا من التؤسسد  أهتيد ما ش اه الاالم خ   الفبرة األخيمرة 

من ت  لا  سياسيد واوبصاديد ويحيد وتكن ل ليد انامكمسمت 

ا ى هيكط وطلياد الباام   البجاليد وا سمبمثمتماليمد وام لم  

ا ى مسب يا  الت اطر السياسميمد والمبمجماليمد المبمي تماما أةما 

الاناير الحااتد ل  اع البأمين ا ى الباام   الاا رة ل حاود، 

ف ا اان من الضرولي أن تساى التؤسسد الى تازيز ومالاتم ما 

الشام د في م ال د البحايا  ال ائتد والتحبت د والبي تمبمضمتمن 

تغيير ال  ااا والنظم الحااتمد لم مامتم ميمد المبمجماليمد وتمتم يم م ما 

وتأمين ا، ومسبجاا  اصر التا  ما  والبكن ل ليما وانمبمشمال 

ا تتبد والروتند وتم ملميم ما  المبمام مم اآللمي وسم مسمط ا نمبما  

 وال يتد. 

اتا تحرص التؤسسد ا ى اسبكشاف الفرص البي أفرزت ا ت   

الب  لا ،  ب  ير خاما  لاياة وت سيمع نم ماق امتم م ما فمي 

م ب ف الاو  ا اضماء، و مافمد المى تمامزيمز تمحمالمفماتم ما ممع 

ال الين ا و يتيين والاوليين الرئيسيين في و اع البأمميمن وفمي 

م امب مم اتمحماد  ميمرن واتمحماد أممان ولمتميمع واما   تمأمميمن 

 الصادلا  وا سبثتال في التن  د والاالم. 

وتؤاا التؤسسد ان ا واسبنادا الى ما ة  بم  ممن انمجماز يم مالب 

مم ميمال دو ل ةمبمى اآلن،  02ا ى يايا الات يا  ما وميمتمبم  

سب ايط دات ا ل تصالين والتسبثتريمن فمي المتمنم م مد املمر 

تأمين ات يات م  ا الت اطر السياسيد والمبمجماليمد و متما يمام د 

  النفع ا ى م ب ف ا طراف واوبصادا  الاو  األاضاء.

 الواردات السلعية العربية  % من26.3التأمين يغطي 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

تماشيا مع توقف العديد من األنشطة جراء جائحة كورونكا والكتكراجكع الكذي شكهكدتك  

حركة التجارة واالرتفاع الطفيف لتدفقات االستكثكمكار األجكنكبكي الكمكبكاشكر الكى الكدول 

، شهدت عمليات التأمين الكجكديكدة لكالكسكتكثكمكار والكتكمكويكل 0202العربية خالل العام 

والصادرات الموجهة الى الدول العربية ضد المخاطر التجاريكة والسكيكاسكيكة تكراجكعكا 

مليارات دوالر، في حين بلغت قيمة التزامات الكتكأمكيكن  721% لتبلغ نحو 1.7بمعدل 

 .0202مليار دوالر بنهاية العام  027.2القائمة 
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 ملحقا   13عقدا  و 12"ضمان" أبرمت 

 أشهر 1مليون دوالر خالل 221.6بقيمة 

 أنشطة المؤسسة 

ام مماا   42أ مرممت المتمؤسممسمد 

مم محم ما لمبمأمميمن ائمبمتمان  41و

الصادلا  والبت يط البمجمالي 

 ممم ممميمممتمممد ومممالهممما ةممم المممي 

ممم مميمم ن دو ل، و لمم   ..214

في الش م ل األل مامد مما  ميمن 

 .0202ماي  وأغس س 

واانت التؤسمسمد وما تسم متمت 

( 14.خ   فمبمرة المبم مريمر  

ط لاً لبأمين ائبتان الصمادلا  

والبت يط البجالي من شراا  

دو  ار يد وممن  1و ن ك في 

ل ا  ألنليد   غت وميمتمبم ما  .

 م يين دو ل.  .42ة الي 

 م ي ن دو ل.    15وا ى مسب ى  تان ا سبثتال، تس تت التؤسسد اسبفسالا واةاا ان  تان مشروع اسبثتالي في التغرب   يتد 

شالات التؤسسمد فمي ممؤتمتمر ي تمحمفميمز 

ا سبثتال فمي المتمةم يمد المثمانميمد ي والم ي 

نظتب  هيةد ا سبثتال األلدنيد خ   ش مر 

.  ةميمق وماممت المتمؤسمسمد 0202ي لميم  

مااخ د في ل مسمد يلأا المتما  ممن ألمط 

 النت  وال ي   الى البت يطي. 

 المشاركة في مؤتمر

تحفيز االستثمار باألردن   

اماة المبمتمااما  مميماانميمد  املمر  0202ا ا  التؤسسد خ   الر ع الثالق من الاا  

وسائط الب ايط ان  اا مع ااد من الشراا  التصالة والتؤسسا  التاليد والجم ما  

ا سبثتاليد الار يد واأللنليد ووس اء البأميمن. امتما تمم ويماال اماد ممن المامرو  

والا  د البأمينيد لااد من الشراا  في دو  ار يد وألنلميمد و لم  لمبمسم يم  مم مبم مف 

أن اع ا  د تأمين ائبتان الصادلا  وتأمين ا سبثتال وتأمميمن تمتم يمط المبمجمالة. امتما 

وامت التؤسسد  بحايق اط من دليط تأمين ائبتان الصادلا  ودليط ا ا تأمميمن تمتم يمط 

 البجالة. 

 عروض تأمينية لشركات عربية وأجنبية

 وتحديث دليلي تأمين الصادرات والتمويل
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 تنظيم ورشة عمل لتأمين

 االستثمار في الدول العربية 

نظتت التؤسسد خ   ش ر أغس س 

ولشد اتط افبرا يد في مجا   0202

تأمين ا سبثتال والت اطر السياسيد في 

الاو  الار يد، و ل  لفائاة ااد من 

وس اء البأمين الاوليين ةيق تم تاريف م 

 نظا  تأمين ا سبثتال ال ي تايره 

التؤسسد وسلط البااون التشبرك في ه ا 

 التجا .

 توج  لضمان االستثمارات

 الزراعية السعودية  

ت اي ت التؤسسد خم   شم مر أغسم مس 

مع  رنامم  ا سمبمثمتمال الم ماللمي  0202

الزلااي البا ع لصناوق البنتيد المزلااميمد 

ل تت كد الار يد السمام ديمد، و لم  لملمحمق 

سمملممط الممبممامماون لضممتممان ا سممبممثممتممالا  

 الزلاايد السا ديد في الاو  الار يد.

 

تمم ايمم ممت الممتممؤسممسممد مممع همميممةممد ائممبممتممان 

الصادلا  اللري انيد خم   شم مر يم لميم  

، و ل  للحق سلط البااون المتمتمكمن 0202

في مجا  تأمين ائبتان الصادلا  وتمأمميمن 

 ا سبثتالا  ال افاة ولى الاو  الار يد.

 تنسيق مع هيئة ائتمان

 الصادرات البريطانية 

 

في وطال ساي التؤسسد لت اي د دولها في مجا  نشر ال اي والباريف  ب  لا  مناخ 

ا سبثتال و يةد أداء ا اتا  وال  ااا   ا  الص د، وامت   تان(  إتاةد ااد من 

و ااا الليانا  البي تغ ي التجا    ا  الص د  ات  ا و ل  في  اب ا ةصاءا  ا ى 

 :م وا ا الشلكي الجايا وتشتط ما ي ي

 ت  ل أهم مؤشرا  األداء ا وبصادي في الاو  الار يد وت واات ا التسب ل يد. •

 .0202 يةد أداء األاتا  في الاو  الار يد لاا   •

 تاف ا  وألياة ا سبثتال األلنلي التلاشر في الاو  الار يد. •

 مشاليع ا سبثتال األلنلي التلاشر الجاياة في الاو  الار يد. •

 البجالة ال الليد ل او  الار يد. •

 ت  ل ات يا   تان ا سبثتال وائبتان الصادلا  في الاو  الار يد. •

 ت  ل ات يا   تان ا سبثتال وائبتان الصادلا  في الاالم. •

 .0202-2175ت  ل ات يا  التؤسسد البأمينيد خ   الفبرة  •

دولد  02اتا اسبحاثت التؤسسد في  اب ا ياالا  ا خرى م فا  وةصائيد مبكام د ان 

ار يد في مجا   األداء ا وبصادي الاا  وا سبثتال األلنلي التلاشر والبجالة 

 ال الليد.

 تحديث قواعد بيانات األداء االقتصادي واالستثمار 

 دولة عربية على الموقع الشبوي  02والتجارة وملفات 
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على الرغم مما خلفت  جائحة كورونا من تبعات على النشاط التجاري واالستثماري في العالم جراء االغالق الوبيكر 

، فأن قطاع تأمين االستثمار والصادرات والتمويل ضد الكمكخكاطكر السكيكاسكيكة 0202للعديد من األنشطة خالل العام 

%( لكدعكم 79تريلكيكون دوالر، غكالكبكيكتكهكا ) 0.50والتجارية شهد استقرارا  نسبيا  اللتزامات  الجديدة بقيمة بلغت 

% لكتكأمكيكن الكمكخكاطكر 6%( من التجارة العالمية ونحو 26.3الصادرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة )تغطي 

 السياسية )تشمل االستثمار وانشطة أخرى(.

تريليون دوالر أككثكر مكن  0.72% الى 0.2ارتفعت التزامات التأمين القائمة في العالم بنسبة  0202وبنهاية العام 

% منها التزامات عابرة للحدود لتأمين االستثمار والتمويل والصادرات وانشطة أخرى. وقد سيكطكرت وككاالت 75

%،  فيما سيطرت في المقابل الوكاالت الكعكامكة 92ائتمان الصادرات الخاصة على التزامات المدى القصير بحصة 

 %.72ومتعددة األطراف على التزامات المدى المتوسط والطويل بحصة 

% فيما حلت منطقة الشرق األوسط وشمكال افكريكقكيكا فكي 67جغرافيا تركزت االلتزامات القائمة في أوروبا بنسبة 

 % لتأمين الصادرات.21% من اإلجمالي معظمها بنسبة 2المرتبة الخامسة بنحو 

% مكن اإلجكمكالكي فكي تكجكارة 96اما على صعيد التوزيع القطاعي فقد تركزت التزامات المدى القصير التي تمثل 

%، في حين تركزت التزامات المديين المتوسط والطويل التي تكمكثكل 02المنتجات الصناعية وااللوترونيات بحصة 

% من اإلجمالي في قطاعات النقل ومستلزمات البنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعيكة والصكنكاعكة بكحكصكة 09

 %.35إجمالية 

مكلكيكار دوالر  0.2مكلكيكارات دوالر مكقكابكل  2.2وعلى صعيد التعويضات بلغت قيمة التعويضات المدفوعة عالميا 

 . 0202تعويضات مستردة خالل عام 

 تأمين 
 الصادرات والتمويل واالستثمار 

 ضد المخاطر السياسية والتجارية 
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وتماشيا مع التراجع الذي شهدت  حركة التجارة واالرتفاع الطفيف لكتكدفكقكات االسكتكثكمكار وعلى المستوى العربي 

نتيجة توقف العديد من األنشطة جكراء جكائكحكة ككورونكا،  0202األجنبي المباشر الى المنطقة العربية خالل العام 

شهدت التزامات التأمين الجديدة للتمويل واالستثمار والصكادرات )الكمكوجكهكة لكلكدول الكعكربكيكة( ضكد الكمكخكاطكر 

 مليارات دوالر مقارنة مع العام السابق. 222% لتبلغ نحو 9.2التجارية والسياسية تراجعا بمعدل 

بلغت قيمة التزامات التأمين القائمة لعمليات التكمكويكل واالسكتكثكمكار والصكادرات الكمكوجكهكة  0202وبنهاية العام 

% لكتكأمكيكن 72.1% فقط التزامات تأمين ضد المخاطر السياسكيكة و0.1مليار دوالر منها  022.1للدول العربية 

 % لمنتجات إضافية أخرى.3.0الصادرات في مختلف اآلجال و

% 261قفزة بنسبكة  0202وقد شهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في الدول العربية خالل العام 

% فقط للتأميكن ضكد الكمكخكاطكر السكيكاسكيكة،  فكي 2.0مليون دوالر مقارنة بالعام السابق، منها  310لتبلغ نحو 

 مليون دوالر. 535% الى نحو 22المقابل انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 

دول  5وتركزت االلتزامات الجديدة لعمليات التمويل واالستثمار والصادرات الموجهة للدول العربية جغرافيا فكي 

%، 29.0%، ثم مصكر 02%، ثم االمارات 06.9% من اجمالي االلتزامات هي: السعودية 93استحو ت على 

دول رئكيكسكيكة  5في  0202%. فيما استمر تركز االلتزامات القائمة بنهاية عام 5.7%، ثم قطر 2.1ثم المغرب 

%، ثكم 21.6%، ثم قطر 29.2%، ثم مصر 29.2% السعودية 29.0% وهي: االمارات 96.0بحصة إجمالية 

 %.9.5سلطنة عمان 

%، 02.2%، ثم السكعكوديكة 12.0دول رئيسية هي االمارات بحصة  6أما التعويضات المدفوعة فقد تركزت في 

%، ثم السكعكوديكة بكنكسكبكة 19.5%. في المقابل تركزت التعويضات المستردة في العراق بنسبة 7.2ثم جيبوتي 

 %.26.9%، ثم مصر بنسبة 06.6

وفيما يتعلق بتوزيع االلتزامات حسب القائم بعملية التأمين في الدول العربية، فكقكد اسكتكمكر اسكتكحكوا  الكوككاالت 

وكذلكك  0202% من إجمالي االلتزامات القائمة بنهاية 93الوطنية  الئتمان الصادرات على الحصة األكبر بنسبة 

، فيما جاءت شركات التأمين الخاصة في المرتبة الكثكانكيكة 0202% من إجمالي االلتزامات الجديدة لعام 36بنحو 

 تبعتها الوكاالت متعددة األطراف.

أما قطاعيا فقد تركزت االلتزامات القائمة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات الكطكاقكة والكبكنكيكة الكتكحكتكيكة 

%، وتكرككزت 52مكلكيكار دوالر وبكحكصكة بكلكغكت نكحكو  30.2والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع  بقيمة بلغكت 

 %.92االلتزامات الجديدة في  ات القطاعات، ولون مع ارتفاع الحصة الى 

وبلغت نسبة االلتزامات الجديدة لتأمين التمويل واالستثمار والصادرات الموجكهكة لكلكدول الكعكربكيكة مكن اجكمكالكي 

، وفكي هكذا السكيكاق بكرزت دول مكثكل مصكر  وقكطكر 0202% لعكام 26.3الواردات السلعية في الدول العربية 

 %.02وموريتانيا والمغرب بنسب تغطية تجاوزت 

كما بلغت قيمة االلتزامات الجديدة لتامين التمويل واالستثمار والصادرات الكمكوجكهكة الكى الكدول الكعكربكيكة خكالل 

فكي  0202مليار دوالر وال يستبعد ان تستقر قكيكمكة االلكتكزامكات لكعكام  97.2نحو  0202النصف االول من العام 

  0202المجمل قريبة من مستوياتها لعام 

 وفيما يلي أهم التفاصيل:
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 الجزء األول:
تأمين الصادرات واالستثمار والتمويل      

 في العالم

 0202 عامااللتزامات القائمة في نهاية 

 التوزيع الجغرافي لاللتزامات القائمة

 التوزيع الجغرافي وفق طبيعة العمليات

  مغمت ا لمبمزامما  الم مائمتمد لمامتم ميما  ائمبمتمان 

الصادلا  وتأمميمن المتم ماطمر السميماسميمد املمر 

الحماود وام لم  المبمزامما  األامتما  المبمجماليمد 

 0.12التح يد وف ا ألاضاء اتحاد  يرن ما ويتب  

، مح م مدً  م لم  0202تري ي ن دو ل  ن ايد اا  

.   0221% اممن امما  0.1زيممادهمما وممالهمما 

ما  يمن   0202ال ائتد لاا  وت زات  ا لبزاما  

% ..15البزاما  المر المحماود  محمصمد  م مغمت

وتشتط ائبتمان الصمادلا  وصميمرة وممبم سم مد 

التاى  وات يا  البأمين  ا المتم ماطمر وط ي د 

السياسيد والر الحاود، والل ميمد  محمصمد  م مغمت 

%   لبزاما  األاتا  البمجماليمد المتمحم ميمد  4.7

وتشتط لأا التا  التبااو ، وات يا   البماويمط 

وتأمين الكفا   ل تصالين والملمنم ك وتمغم ميمد 

م اطر البصنيع الفردي والكفا   الصادلة ان 

أاضاء اتحاد  يرن وتغ يد  الشمحمنما  مسملم مد 

الافع. واسبح   ائبتان الصادلا  وصيرة التاى 

% من ولتالي البمزامما  األامتما  15ا ى نح  

تريم ميم ن دو ل،  2.12الر الحاود   يتد   غت 

 0221% ان اا   4..مح  ا   ل  زيادة والها 

 دو ل.تري ي ن  2.75ةين   غت 

 حصة القطاعين العام والخاص

، اسبح    ال اا   الاامد ومباادة األطراف 0202فيتا يبا    حصد ال  ااين الاا  وال اص من البزاما  األاتا  ال ائتد الر الحاود في ن ايد اا  

% من ات يا  ائبتان يادلا  التايين التب سط وال  يط وات يا   تان ا سبثتال وات يا  ا ئبتان األخرى الر الحاود، م الند مع 12ا ى نح  

% من ا لبزاما  وصيرة التاى مسج دً   ل  ترالاا في 72% ف ط ل  اا   ال ايد. وفي الجان  الت ا ط اسبح    ال اا   ال ايد ا ى 22

نبيجد  0202% اا  2.الى  0221% اا  01، و  ل  زاد نصي  ال اا   الاامد في ه ا الن ع من ا لبزاما  من 0221% ان اا  0ةصب ا  ت اال 

 لزيادة الت اطر أثناء انبشال فيروا ا لونا.

  Source:  Berne   Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

، ت ب ا من  د شرق آسيا والتحيط ال ادي 0221% اا  7.% التفاااً من 1.في أولو ا  حصد   غت  0202لاا   تراز  البزاما  األاتا  الر الحاود

%، ثم أمريكا ال تينيد  نح  20% من مجتط الات يا ، وة ت من  د أمريكا الشتاليد في الترتلد الثالثد  حصد 21في الترتلد الثانيد  اسبح ا ها ا ى 

 % من مجتط ا لبزاما .1% من ا لتالي، ت ب ا في التراز ال امس من  د الشرق األوسط وشتا  افري يا  نح  1

%، فيتا 52ا ى يايا ن ع الات يا  التؤمن ا ي ا، تكشف  يانا  اتحاد  يرن تراز البزاما  تأمين ائبتان الصادلا  وصيرة التاى في أولو ا  حصد 

م يال دو ل من ه ه ا لبزاما  أما البزاما  ائبتان الصادلا  مب س د  ..17%   يتد   غت 5  غت ةصد من  د الشرق األوسط وشتا  افري يا 

م يال دو ل، وا ل  الحا  في 222.2%   يتد 21وط ي د التاى ف ا ش ا  ة    من  د الشرق األوسط وشتا  افري يا في الترتلد الثانيد  حصد 

 م يال دو ل، وة ت في التراز ال امس ا ى يايا  ات يا   تان ا سبثتال. 20.1% و  يتد 21ا لبزاما  األخرى الر الحاود  حصد 

التزامات األعمال عبر الحدود
مليون دوالر

)USD m(
% Cross-border Businessالنسبة 

181224965Short Term Export Creditائتمان الصادرات قصيرة المدى

68916925Medium / Long-Term Export Creditائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

1703606Political Risk Insuranceالتأمين ضد المخاطر السياسية 

973094Other Cross-border Supportالتزامات أخرى عبر الحدود 

2769087100Total Cross-border Businessاجمالي التزامات األعمال عبر الحدود

التزامات األعمال التجارية المحلية
مليون دوالر

)USD m(
% Domestic Businessالنسبة 

7761357Working Capital (Ins/G’tee/Loan)رأس المال المتداول

3263224Internationalization (Ins/G’tee/Loan)التدويل 

1769613Bond Insurance for Exporters and Banksتأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

58704Sole Manufacturing Risk Coverتغطية مخاطر التصنيع الفردي

22292Bonds Issued by Memberالكفاالت الصادرة عن أعضاء إتحاد بيرن

5740.4Cover for Pre-Paid Deliveriesتغطية الشحنات مسبقة الدفع

136614100Totalإجمالي التزامات األعمال التجارية المحلية

 Total Commitments Outstanding- 2905701اجمالي االلتزامات القائمة

االلتزامات القائمة لعام 2020 ) مليون دوالر(

Commitments Outstanding at 2020 YE (USDm)

االلتزامات القائمة لعام 2020 ) تريليون دوالر(

Commitments Outstanding at 2020 YE  (USD tn)

التزامات األعمال عبر 

0.99 الحدود

التزامات 

األعمال 

التجارية 

  المحلية

2.21
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 التوزيع القطاعي لاللتزامات القائمة

، وا ى يايا ا لبزاما  وصيرة 0221تاا الب الير ال  اايد لاياة نسليًا  النسلد  تحاد  يرن، ةيق تم لتع الليانا  األولى من األاضاء في اا  

م يال دو ل، ت ه و اع  .04%   يتد 22التاى تشير الليانا  الى أن  و اع التنبجا  الصناايد اسبح   ا ى الترتلد األولى  حصد   غت 

% لكط من تا ثم و ااا  ينااد السيالا  4% ثم و اع تصنيع الس ع الرأستاليد وو اع الس ع غير التبا  د  ال اود   حصد 1ا لكبرونيا   نسلد 

% لكط من م .أما فيتا ي ص البزاما  تأمين ائبتان الصادلا  التب س د .والن ط وو اع التنبجا  الصيا نيد وال ليد  والزلااد والغ اء   حصد  

% ل   اع نفس  خ   اا  21% م الند مع 02ف ا تراز  في و اع الس ع الرأستاليد  الن ط(  حصد  0202وط ي د التاى وا سبثتال ن ايد اا  

 .%20% ثم و اع اللنيد  البحبيد   حصد   غت .2، ت ه و اع ال اود  حصد  0221

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

Region اإلقليم الجغرافي

39Europe%221078014%1314773%1929986%50131873%901382أوروبا

18East Asia & Pacific%12507218%328159%1474371%1896187%328501شرق آسيا والمحيط الهادى

12North America%14326279%19241%113212%1378438%235388أمريكا الشمالية

9LATAM and Caribbean%17248101%1411264%1131364%773781%131692أمريكا الالتينية

8MENA%19235521%1112573%1624568%5111115%87265الشرق األوسط وشمال إفريقيا

7S.S. Africa%9198762%125851%1628325%3111113%53473أفريقيا جنوب الصحراء

4South Asia%697926%83742%617796%240962%35426جنوب آسيا

3Russia and CIS%294602%91248%621461%240412%31481روسيا ورابطة الدول المستقلة

100Total%1002786423%10066851%100231083%100683881%1804608اإلجمالي

التوزيع الجغرافي اللتزامات األعمال القائمة عبر الحدود لعام 2020  وفقا لنوعية العمليات المؤمن عليھا )مليون دوالر(

Geographical Distribution of Cross-border Commitments by Business Lines in 2020 (USD m)
تمان صادرات قصيرة المدى /  ائ

ST

تمان صادرات متوسطة /  ائ

 MLT Export /طويلة المدى
PRI/االستثمار

عمليات أخرى عبر الحدود/ 

OCB
Total /اإلجمالي

قطاع ال
مليار دوالر

)USD bn ( 

نسبة  ال

%
Sector

24311Product Manufacturingتصنيع المنتج

2149Electronicsإلكترونيات

نقل 723صناعة السيارات وال
Automobiles and Transportation 

Manufacturing

844Capital goods manufacturingتصنيع السلع الرأسمالية

طبية صيدالنية وال 753Pharma & Medical Productsالمنتجات ال

914Non-Energy Commoditiesالسلع غير المتعلقة بالطاقة 

غذاء 733Agriculture and foodالزراعة وال

بناء 482Construction & Engineeringهندسة ال

طاقة 151Energy Commoditiesسلع ال

96343Nonspecificغير محدد

 38617Other productsمنتجات أخرى

100Total      2,264اإلجمالي

التوزيع القطاعي لاللتزامات عبر الحدود

ائتمان الصادرات قصيرة المدى )خالل عام 2020 ، مليار دوالر(
Sector Distribution of Cross-border Commitments 

Short Term Export Credit Turnover during 2020, ( USD bn)

قطاع ال
مليار دوالر 

)USD bn ( 

نسبة   ال

%
Sector

نقل )السلع الرأسمالية( 17621ال
Transportation (Capital Goods): 

Mobile assets (includi

تحتية بنية ال 9912Infrastructurال

طاقة 11313Energyال

طبيعية  9311Natural Resourcesالمصادر ال

تصنيع 789Manufacturingال

طاقة المتجددة 637Renewable Energال

8210Nonspecificغير محدد

15218Other productsمنتجات أخرى

856100Totalاإلجمالي

التوزيع القطاعي لاللتزامات عبر الحدود

ائتمان الصادرات المتوسطة / طويلة المدى واالستثمار )خالل عام 2020 ، مليار دوالر(

Sector Distribution of Cross-border Commitments 

Medium / Long-Term & PRI Commitments[during 2020, ( USD bn)

 (0202-0223االتجاهات في توزيع مخاطر االلتزامات )

 اتجاهات إعادة التأمين 

، الى أن ات يا  واادة تأمين ائبتان الصادلا  مب س د وط ي د 0221تشير الليانا  التب فرة ة   ات يا  واادة البأمين وف ا  تحاد  يرن ان اا   

من مجت ع  ن االتاى ال ايد  ال اا   ش ا  اتجاها ااما ل نت  خ   السن ا  ال تس األخيرة والتفات ويتب ا، اتا التفات نسلد الات يا  التااد تأمي

، ةيق أا نت واا   0221% اا  .2الى أاثر من  0225% اا  0الات يا  من ولط ل ا  واادة البأمين خ   الفبرة نفس ا  شكط الير من أوط من 

 .0221م يال دو ل تم واادة تأمين ا في ن ايد  12.0ا ئبتان ان البزاما  غير مسادة   يتد 

الب زيع الجغرافي  ، فإن COVID-21ا ى الرغم من البح    البي طرأ  ا ى  البجالة الاالتيد وا سبثتال  سل  لائحد فيروا ا لونا  

ون   دل لبزاما  يكشف أن ةصد البزاما  ائبتان الصادلا  وصيرة التاى في الل اان التصنفد ا ى أن ا يدخط مرتفعي من ولط اللن  الاولي اسب ر

% من مجتط ا لبزاما ، وه  الحا  نفس   النسلد لاو  يالاخط التب سط األا ىي و يالاخط 71انا  0221م الند  اا   0202تغيير خ   الاا  

% لاو  الاخط التن فض. وا ى لان  مبصط ظ ت نسلد ا لبزاما  مب س د وط ي د ..2% ا ى الب الي ونح  7% و21التب سط األدنىي  حصص 

% في 42، و  غت ةصد دو  الاخط الترتفع 0202التاى غير التسادة  ين الل اان في تصنيفا  الاخط الت ب فد ل لن  الاولي دون تغيير نسليًا في اا  

 .% لاو  يالاخط التن فضي و يالاخط التب سط األدنى2.م ا ط 



     10  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202سبتمبر   -يوليو    

 دعم التجارة الدولية

 0202االلتزامات الجديدة لعام 

وف ا ألاضاء اتحاد  يمرن،  م مغمت ا لمبمزامما   

تري يم ن دو ل،  0.50نح   0202الجاياة لاا  

تري يم ن  0.44وت زات ت   ا لبزاما  ما  ين 

دو ل ت ريلا  لبزاما  األاتا  الر الحاود أي 

% من ا لبمزامما  المجمايماة، وفمي 17ما نسلب  

م يال دو ل  لبمزامما  األامتما   10.1الت ا ط 

% تم مريملما.  م مغمت .البجاليد التح يد و حصد 

ويتد البزاما  الاام التلاشر لم مصمادلا  نمحم  

 72تري ي ن دو ل، وا سبثتال ال اللي  7..0

ممم ميمال دو ل  لمبمزاممما   .1مم ميمال دو ل، و

 األاتا  البجاليد التح يد.

وتراز  ا لبزاما  المر المحماود فمي ائمبمتمان 

%  م ميمتمد .1الصادلا  وصيرة التاى  حصد 

تري ي ن دو ل، فميمتما  م مغمت ةصمد  ..0  غت 

%، 4ائبتان الصادلا  مب س د وط ي د التاى 

 %.0والبأمين  ا الت اطر السياسيد  حصد 

وا ى يايا مبصط ت زات البزاما  األاتا  

البجاليد التح يد ما  ين لأا التا  التبااو  

%، ت ه 21%، ثم الباويط  حصد 51 حصد 

تأمين الكفا   ل تصالين واللن ك  حصد 

%، وا ل  تغ يد م اطر البصنيع الفردي 22

%، فيتا لم تبجاوز ةصد تغ يد 1 حصد 

% من ولتالي 2.0الشحنا  مسل د الافع 

 البزاما  األاتا  البجاليد التح يد.

تبأثر ينااد تمأمميمن ائمبمتمان الصمادلا   شماة 

 الا امط البي تؤثر ا ى الليةد األساسيد ل بجمالة 

 الاوليد.

اشفت  يانا  اتحاد  ميمرن امن أن ا لمبمزامما  

ال ايد  الصادلا  في اآللا  الت ب فد  ش ا  

ممع  0202المى  0221نت اً خ   المفمبمرة ممن 

 اسبترال ترازها في التاى ال صير.

اتما شم ما  نسملمد تمغم ميمد امتم ميما  المبمأمميمن 

ل صادلا  اتجاها ااما ل نت  خ   الفبرة نفس ما 

% اما  1..2الى  0221% اا  ..22من نح  

.و لمم  امم ممى الممرغممم مممن تمم  مم ب ومميممتممد 0202

الصادلا  الس اميمد خم   تم م  المفمبمرة، ةميمق 

، و م مغمت 0221سج ت أا ى مسب ى لم ما اما  

نسلد تغ يد ات يا  تمأمميمن الصمادلا   خم   

 %.20.4ه ا الاا  

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

الصادرات السلعية العالمية و نسب التغطية  من اتحاد بيرن  )2020-2016( 

World Merchandise Exports & BU % (2016 - 2020,USD m)

11.3%

12.6%
12.4% 12.4%

13.6%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

(مليون دوالر)الصادرات السلعية  %نسب التغطية التحاد بيرن 

-

حدود تزامات األعمال عبر ال ال
مليون دوالر

)USD m(

نسبة  ال

%
Cross-border Business

226284893Short Term Export Creditائتمان الصادرات قصيرة المدى

1041144Medium / Long-Term Export Creditائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

388512Political Risk Insuranceالتأمين ضد المخاطر السياسية 

308611Other Cross-border Supportالتزامات أخرى عبر الحدود 

2436674100Total Cross-border Businessاجمالي التزامات األعمال عبر الحدود

تجارية المحلية تزامات األعمال ال ال
مليون دوالر

)USD m(

نسبة ال

% 
Domestic Business

4834959Working Capital (Ins/G’tee/Loan)رأس المال المتداول

1599319Internationalization (Ins/G’tee/Loan)التدويل 

825110Bond Insurance for Exporters and Banksتأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

71099Sole Manufacturing Risk Coverتغطية مخاطر التصنيع الفردي

26943Bonds Issued by Memberالكفاالت الصادرة عن أعضاء إتحاد بيرن

1760.2Cover for Pre-Paid Deliveriesتغطية الشحنات مسبقة الدفع

82572100Totalإجمالي التزامات األعمال التجارية المحلية

 Total New Business- 2519246اجمالي االلتزامات الجديدة

االلتزامات الجديدة لعام 2020 ) مليون دوالر(

New Business During 2020  (USDm)

ة المدى ائتمان صادرات متوسطة / طويلة المدىائتمان صادرات قصير

األعمال الجديدة للدعم المباشر للصادرات

  )قصيرة المدى  ومتوسطة / طويلة  المدى(- بالمليون دوالر 2020-2016

New Business in Direct Support of Exports

 (ST, MLT, 2016 - 2020, USD m)

االلتزامات الجديدة لعام 2020 ) تريليون دوالر(

New Business During 2020   (USD tn)

التزامات الصادرات عبر 

0.639 الحدود 

التزامات  

االستثمار 
الخارجي 

والتزامات 

أخرى عبر 

2.29 الحدود

التزامات 

أعمال 
التجارة 

  المحلية

2.226
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 (0202-0223اتجاهات األعمال الجديدة في القطاعين العام والخاص )

تشير  ميمانما  اتمحماد  ميمرن المى أن المبمزامما  ائمبمتمان 

الصادلا  وصيرة التاى وا شم ما  اتمجماهما تصماامايما 

 فضط المنمتم  فمي امتم ميما   0202و 0221 لين اامي 

ال اا   الاامد وال ايد ا ى ةما السم اء، ممع زيمادة 

نت  ةصد ال  اع ال اص من التالي الات يا  لمبمبمفم ق 

 ا ى نظيرت ا في ال اا   الاامد.

وا ى يايا آخر، ش ا  ا لبزاما  األخمرى المجمايماة 

الر الحاود نت ا خ   نمفمس المفمبمرة، ا  انم ما شم ما  

، و لم  نمبميمجمد 0202و 0221ان مفما ما  ميمن اماممي 

 0202 ن فا  ات يا  ال اما   الم مايمد فمي اما  

. وام مى المجمانم  المتم ما مط نمجما أن 0221م الند  اا  

البزاما  ائبتان الصادلا  مب س د وط ي د المتماى وما 

ش ا  ترالاا  ين ه ين الاامين فمي امط ممن امتم ميما  

ال اا   الاامد وال ايد، ولكن ه ا المبمرالمع وما لماء 

  شكط أالر في ات يا  ال اا   الاامد.

أما ان ا لبزاما  الجاياة  ا الت اطر السياسيد ف ا 

سج ت هي األخرى ترالاا خ   الفبرة نفس ا و ل  

 بأثير ترالع أاتا  ال اا   الاامد ومباادة األطراف 

 ا ى ول  ال ص ص. 

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

االلتزامات 
الجديدة لعام 

بلغت  0202  

تريليون  0.50
%79دوالر   

منها لألعمال   
عبر الحدود   

2,500,000 200,000       
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140,000       

1,500,000 120,000       

100,000       

1,000,000 80,000         

60,000         

500,000     40,000         

20,000         

00

2020201920182017201620202019201820172016

التأمينات في القطاع الخاصالتأمينات في القطاع العامالتأمينات في القطاع الخاصالتأمينات في القطاع العام

 

 

 

 

 

2020201920182017201620202019201820172016

التأمينات في القطاع الخاصالتأمينات في القطاع العامالتأمينات في القطاع الخاصالتأمينات في القطاع العام

اتجاهات األعمال الجديدة وفقا لنوع النشاط ومقدمي الخدمة من القطاعين )2020-2016(

 New Business trends (business line and service provider) (2016-2020)

Short Term Turnover Covered

 [Public / Private, 2016 - 2020, USD m]

Medium / Long-Term New Commitments 

[Public / Private, 2016 - 2020, USD m]

Political Risk Insurance New Cover 

[Public / Private, 2016 - 2020, USD m]

Other Cross-Border Credit New Commitments

 [Public / Private, 2016 - 2020, USD m]

التغطية الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية  )مليون دوالر( التزامات ائتمانية جديدة أخرى عبر الحدود )مليون دوالر(

التزامات ائتمان صادرات  متوسطة / طويلة  المدى )مليون دوالر(التزامات ائتمان صادرات قصيرة المدى )مليون دوالر(

80,000
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60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-

40,000

35,000

30,000

25,000
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-

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 
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 0202التوزيع الجغرافي لاللتزامات الجديدة لعام 

 0202التوزيع القطاعي لاللتزامات الجديدة لعام 

اشفت  يانا  اتحاد  ميمرن امن أن ا لمبمزامما  

، فمي 0202الجاياة لألاتا  الر الحاود لماما  

اط ممن تمأمميمن ائمبمتمان الصمادلا  ممبم سم مد 

وط ي د التاى  وا سبثتال والات ميما  األخمرى 

الر الحاود ت زات لغرافميما  شمكمط ممبم مالب 

نسليما، واسمبمحم    المتمنماطم  المثم   األولمى 

 شرق اسيا والتحيط ال مادي واولو ما والشمرق 

% ممن 52األوسط وشتا  وفري يا( ما يزيا ا ى 

و حصص   غت  0202ا لبزاما  الجاياة لاا  

 % ا ى الب الي.24% و21% و00

وا ى يايا  طلياد الات يا  التمؤممن ام ميم ما، 

ف ا ة ت ات يا   التايين التب سط وال  يط في 

% ممن ا لمتمالمي. 12الت امد  محمصمد  م مغمت 

وتراز  في مناط  شرق آسيا والتحيط ال ادي 

واولو مما والشممرق األوسممط وشممتمما  افممريمم مميمما 

 % ا ى الب الي. 25% و21% و02 حصص 

في ةين تراز  ات يا   تان ا سبثتال 

م يال دو ل في اط من  41والبي     التالي ا 

% 01شرق آسيا والتحيط ال ادي  حصد 

واولو ا ولوسيا ولا  د الاو  التسب  د  حصد 

% لكط من تا، وتراز  الات يا  األخرى 24

% ت ب ا أمريكا الشتاليد .0في اولو ا  حصد 

% ثم  الشرق ا وسط وشتا  افري يا 02 حصد 

 . %21 حصد 

تراز  ا لبزامما  المجمايماة لمامتم ميما  تمأمميمن 

ائبتمان الصمادلا  ممبم سم مد وطم يم مد المتماى 

في وم ماع الم ماومد  0202وتأمين ا سبثتال لاا 

مم ميمال  1..0% و م ميمتمد 21التبجادة  حمصمد 

دو ل، وتراز  ات يا  ه ا ال  اع في من م مد 

% ت ب ا الشمرق 0.امريكا الشتاليد  حصد   غت 

 %.02ا وسط وشتا  افري يا  حصد 

ثم لاء و ااا اللنيد البحبيد وال اود في التمرتملمد 

% لكط من تا و  يتمد اومبمر مت 24الثانيد  حصد 

% مممن 52ممم مميممال دو ل، وتممراممز   02مممن 

ات يا  و اع ال ماومد فمي ممنم م مد شمرق آسميما 

والتحيط ال ادي، فمي ةميمن تمرامز  امتم ميما  

و اع اللنيد البحبيد في من م مد لوسميما ولا م مد 

% ممن 05الاو  المتمسمبم م مد و م مغمت ةصمبم ما 

 الات يا  في ه ا ال  اع.

وا ى يايا ال  اع ال ي اسبح   ا ى المحمصمد 

األالر من ا لبزامما  فمي امط اوم ميمم، نمجما ان 

و اع ال اود اةبط الترتلمد األولمى فمي اوم ميمتمي 

من  د شرق آسيا والتحيط ال ادي ولن ب آسميما 

% من ا لبزاما  في ه ين 2.% و2.و حصد 

ا و يتين. اتا اةمبمط وم ماع الم ماومد المتمبمجمادة 

الصاالة في اط ممن اولو ما والشمرق ا وسمط 

وشتا  افري يا وامريكا الشمتمالميمد. ولماء وم ماع 

اللنيد البحبيد في الت امد في ممنم م مبمي افمريم ميما 

لممنمم ب الصممحممراء، ولوسمميمما ولا مم ممد المماو  

التسب  د. في ةين تصال و اع المنم مط الصماالة 

 في امريكا ال تينيد والكاليلي.

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

ليم الجغرافي اإلق
المدى المتوسط / الطويل 

MLT

االستثمار

PRI 

عمليات أخرى عبر 

OCB الحدود

اإلجمالي

Total 
Region

ھادى 21.014.41.937.3East Asia & Pacificشرق آسيا والمحيط ال

ا 19.97.04.531.4Europeأوروب

15.75.23.724.6MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا

صحراء 12.45.32.220.0SSAfricaأفريقيا جنوب ال

15.10.64.220.0North Americaأمريكا الشمالية

التينية والكاريبي 8.55.22.416.0LATAM and Caribbeanأمريكا ال

6.57.00.313.9Russia and CISروسيا ورابطة الدول المستقلة

3.84.30.88.9South Asiaجنوب آسيا

Geographical Distribution of New Cross-Border Commitments by Business Line and Region, 2020 ( USD bn)

التوزيع الجغرافي اللتزامات األعمال الجديدة عبر الحدود لعام 2020 وفقا لنوعية العمليات المؤمن عليھا واالقليم )مليار دوالر(

ليم الجغرافي اإلق
طاقة / ال

Energy 

تحتية/  بنية ال ال

Infrastructure

نقل/   ال

Transportation

تصنيع/  ال

Manufacturing

طبيعية /  الموارد ال

Nat. Resources

طاقة المتجددة /  ال

Renewables

قطاعات أخرى/ 

Other Multiple

غير محدد/ 

Nonspecific

اإلجمالي/

Total 
Region

10.63.44.32.91.22.84.75.635.5East Asia & Pacificشرق آسيا والمحيط الھادئ

2.62.03.00.43.84.68.42.126.9Europeأوروبا

1.83.60.91.40.14.84.73.520.8MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا

1.34.51.33.50.12.03.31.817.8SSAfricaأفريقيا جنوب الصحراء

1.20.51.50.50.07.64.20.215.7North Americaأمريكا الشمالية

0.40.51.91.20.21.25.82.413.6LATAM and Caribbeanأمريكا الالتينية والكاريبي

0.55.32.02.20.00.41.12.013.5Russia and CISروسيا ورابطة الدول المستقلة

2.51.01.00.60.30.51.50.78.1South Asiaجنوب آسيا

التوزيع القطاعي اللتزامات األعمال الجديدة عبر الحدود لعام 2020 وفقا لألقاليم الجغرافية 

)عمليات االئتمان متوسطة/ طويلة المدى  واالستثمار( )ملياردوالر(

New Cross-Border Commitments by Sector and Region, 2020 for MLT and PRI business(USD bn)
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 0202أهم أسواق االلتزامات الجديدة في عام 

 تأمين ائتمان الصادرات قصير المدى

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة/ طويلة المدى

 عمليات تأمين أخرى لألعمال عبر الحدود

 تأمين المخاطر السياسية

% ممن ممجمتمط 12م يال دو ل و حصمد  .210ت زات البزاما  تأمين ائبتان الصادلا  وصيرة التاى واللال  ةجت ا 

% 52م يال دو ل و محمصمد  1.0مناط  لغرافيد لئيسيد تصالت ا اولو ا   يتد  4، ا ى 0202ا لبزاما  خ   اا  

وتراز  ات يات ا في التانيا وفرنسا، والتت كد التبحاة، واي اليا، واسلانيا. وة ت من  د آسيا وا وويان ا فمي المتمرتملمد 

% وتراز  ات يات ا فمي الصميمن وهم نم  ام نم  والم منما والميما مان وام ليما 05م يال دو ل و حصد  451الثانيد   يتد 

% وتمرامز  امتم ميماتم ما فمي الم  يما  02م يال دو ل، و حصمد  11.الجن  يد، وة ت امريكا في الترتلد الثالثد   يتد 

% .م يمال دو ل و محمصمد  .1التبحاة واللرازيط، والتكسي ، واناا، وتشي ي. ولاء  افري يا في الترتلد الرا اد   يتد 

% ام مى 5% و1% و.2% و27من ا لتالي،  وتراز  ات يات ا في مصر والتغرب والجزائمر وتم نمس  محمصمص 

 الب الي.

ممن ممجمتمط %  5م يالا  دو ل و محمصمد  .22    غت ويتد البزاما  تأمين ائبتان الصادلا  مب س د/ ط ي د التاى 

 4.مناط  لغرافيد لئيسيد تصالت ا من  د آسيا وا وويانم ا  م ميمتمد  4، وت زات ا ى 0202ا لبزاما  خ   اا  

% من ا لتالي،  وتراز  ات يات ا فمي فميمبمنما  وانماونميمسميما والصميمن وتمايم ان وا ممالا  ..م يال دو ل و حصد 

مم ميمال  05% ا ى الب الي. وة ت من  د اولو ا في الترتلد الثانميمد  م ميمتمد 1% و1% و22% و22% و20 حصص 

% وتراز  ات يات ا في التت كد التبحاة ولوسيا وترايا والتانيا وه لناا، ولاء  والة اممريمكما فمي 04دو ل و حصد 

% وتراز  ات يات ا في ال  يا  التبحاة والمتمكمسميم ، والملمرازيمط، .0م يال دو ل، و حصد  04الترتلد الثالثد   يتد 

% وتراز  ات يات ا في مصر 02م يال دو ل و حصد  02و نتا، وا ل مليا. ولاء  افري يا في الترتلد الرا اد   يتد 

 %ا ى الب الي.1% و7% و1% و1% و4.وساةط الاا  ونيجيريا وتنزانيا وغانا  حصص 

ممن ممجمتمط ا لمبمزامما  خم   اما  %  0م يال دو ل و حصد  41 نح   تأمين الت اطر السياسيد البزاما ي ال ةجم   

مم ميمال دو ل و محمصمد  01مناط  لغرافيد لئيسيد تصال  من  د آسيا وا وويان ا   يتد  4، وت زات ا ى 0202

% 22% و.2% و21% وتراز  ات يات ا في اازاخسبان وفيبنا  واناونيسيا والسمام ديمد و مااسمبمان  محمصمص 57

% وتمرامز  21م ميمالا  دو ل و محمصمد  1% ا ى الب الي. وة ت من  د اولو ا في الترتلد الثانيد   يتد 1% و1و

مم ميمالا   1ات يات ا في ترايا ولوسيا والل سند وال رس  وير يا والتانيا، ولاء  افري يا في الترتلد الثالثمد  م ميمتمد 

% ثم ساةط الاا  وماغش ر ولمنم ب افمريم ميما 22% ومصر2.% وتراز  ات يات ا في م زملي .2دو ل، و حصد 

% وتراز  ات ميماتم ما فمي 20م يالا  دو ل و حصد  1% لكط من م. وة ت امريكا في الترتلد الرا اد   يتد 1 حصد

 ا للنبين و يرو واللرازيط والتكسي  وال  يا  التبحاة ا ى الب الي.

 4من مجتط الات يا ، وت زات ا ى % 2م يال دو ل و حصد  02    ةجم ات يا  تأمين أخرى لألاتا  الر الحاود  

% وترامز  ات يات ما ..م يمالا  دو ل و حمصد  7مناط  لغرافيد لئيسيد تصال  والة  امريكا الترتلد األولى   يتد 

في ال  يا  التبحاة واناا واللرازيط وتشي ي والتكسي  ا ى الب الي، وة ت من  د آسيا وا وويمان ا فمي الترتلمد الثانيمد 

%( واسممبراليا وال نمما والممصين 50%، تراممز  ات يات مما فممي الممسا ديد   حممصد 0.م يممالا  دو ل و حممصد  1  يتممد 

% .0م يممالا  دو ل و حممصد  5وأوز ااممسبان ا ممى الب الممي  فممي ةيممن ة ممت من  ممد اولو مما فممي الترتلممد الثالثممد   يتممد 

وتراز  ات يات ا في التت كد التبحاة وترايا وفرنسا ول امستل ل  واسملانيا، ولماء  افري يما فمي الترتلمد الرا امد   يتمد 

%( ا ى 1% وتراز  ات يات ا في السنغا  وساةط الاا  وم وي ونيجيريا ومصر   حصد 20م يالي دو ل، و حصد 

 الب الي.

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم
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 التعويضات المدفوعة والمستردة

 تطور التعويضات المدفوعة والمستردة

  غت ويتد البا يضا  التاف اد وال رو  التباثرة ا لتالميمد فمي المامالمم 

% ان اما  00.1  زيادة والها  0202م يالا  دو ل خ   ا م  1.1نح  

م يالا  دو ل  ئبتان الصادلا  وصيمرة وممبم سم مد  1.1(،  من ا 0221

م يال دو ل لات يا  ائبتان اخرى الر الحماود، فمي  2.5وط ي د التاى، و

 .2.2ةين   غت البا يضا  التاف اد وال رو  التباثرة ل سبثتال  نح  

م يال دو ل ف ط، ومن ثم     التالي المبمام يضما  المتمافم امد والم مرو  

 م يالا  دو ل.  1.2نح  0202التباثرة لألاتا  الر الحاود خ   اا  

وتمرامز   لبمزامما  المبمجمالة المتمحم ميمدم يال دو ل   2.7ه ا  ا  افد الى 

% من ا ( في الكفما   الصمادلة امن أاضماء اتمحماد  ميمرن، 40ماظت ا  

 %.07ت ها تغ يد م اطر البصنيع الفردي  نسلد 

مم ميمال دو ل، ممنم ما  0.2وفي الت ا ط     التالي البا يضا  التسبردة 

م يالا دو ل  ئبتان الصادلا  وصيرة ومب س د وط ي د المتماى وفم مط 

م يال دو ل لكط من البا يضا  التسبرة لبامين الت اطر السياسيد  .2.2

وا لبزاما  األخرى الر الحاود. فيمتما  م مغمت المبمام يضما  المتمسمبمردة 

 م يين دو ل. 221لألاتا  البجاليد التح يد نح  

تشير  يانا  اتحاد  يرن الى أن ولتالي البا يضا  التافم امد /الم مرو  

 1.1المى  0221مم ميمالا  دو ل ممنم  اما   5..التباثرة التفع من نح  

، ممع ولم د تم  م ب وا مت فمي تم م  0202م يالا  دو ل خم   اما  

البا يضا  وال رو  التباثرة خ   السن ا  اللينميمد والتمفماع مم محم ظ 

وثر تااايا  ا زمد التاليد الاالتيد. امتما شم ما   0221ل  يتد خ   اا  

 0225اتجاها  ل زيادة ووفزا  م ح ظد في ااممي  0222الفبرة من اا  

 .0202و

وا ى يايا نسلد البا يضا  التاف اد  المى المتمالمي وميمتمد المامتم ميما  

ال ائتد خ   نفس الفبرة، ش ا التب سط الاا  اسب رالاً ولى ةا ما في نسلد 

الت اللا  ولى ا لبزاما  التسبح د  نسلد الت اللا (،  اسبثناء ال لوة في 

 0221/0225ت ها التفاع م ح ظ في ه ا المتمبم سمط فمي اماممي  0221

 .0202وا ل  خ   اا  

وتشير الزيادة في نسلد الت اللا  الى زيادة  ماما  المبم م مف امن السمااد 

% فمي اما  2.05خ   الاا  التا ي. ومع  ل  فإن التفاع التب سط من 

 0224ه  أوط متا ةا    ين اماممي  0202% في اا  2..2ولى  0221

وأوط  كثير ممن الم لوة  -الت اف  ألزمد أساال الس ع األساسيد  - 0225و

 .0221في اا  

ولم تش ا تا يضا  تمأمميمن  الصمادلا  وصميمرة المتماى والمبمام يضما  

التح يد التاف اد زيادة اليرة و ل   سل  الاام الحي ي ال  ي ال ي ي ام  

ال  اع الحك مي في الاايا من الل اان. وا ى الاكس من  لم ،   يعمامزى 

لزء الير من الزيادة في تا يضا  ائبتان الصادلا  مب س مد وطم يم مد 

 شكط اا  ولى لائحد ا لونا ف ط، ولمكمن  0202التاى التاف اد في اا  

 .في اثير من الحا   يبا    حا   الب  ف ان السااد الت ل دة مسل ًا 

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

مليون دوالر/

)USD m ( 
%

مليون دوالر/ 

)USD m (
%

30493853826Short Term Export Creditائتمان الصادرات قصيرة المدى

351643147172Medium / Long-Term Export Creditائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

260.3181Political Riskالتأمين ضد المخاطر السياسية

15241990.4Other Cross-border Supportالتزامات أخرى عبر الحدود

81151002036100Totalاإلجمالي

69105754Working Capital (Ins/G’tee/Loan)رأس المال المتداول

1723937Internationalization (Ins/G’tee/Loan)التدويل 

13919109Bond Insurance for Exporters and Banksتأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

1972700Sole Manufacturing Risk Coverتغطية مخاطر التصنيع الفردي

3024200Bonds issued by Memberالكفاالت الصادرة عن أعضاء اتحاد بيرن

000.30Cover for Pre-Paid Deliveriesتغطية الشحنات مسبقة الدفع

724100106.3100Totalاإلجمالي

التعويضات المدفوعة والمستردة األعمال عبر الحدود لعام 2020
Claims and Recoveries in 2020

تجارية المحلية  األعمال ال

حدود Cross-border Businessاألعمال عبر ال

Domestic Business

قروض المتعثرة   تعويضات المدفوعة وال ال

Claims / NPLs/

تعويضات المستردة  /  ال

Recoveries
 Business Lineنوع العملية

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

 التوزيع الجغرافي للتعويضات المدفوعة

م يال دو ل وغالليب ا  ئبتان الصمادلا  ممبم سم مد  2.7  تزا  من  د أمريكا ال تينيد والكاليلي هي التن  د البي تساد في ا ماظم البا يضا    يتد 

م يال دو ل. والجاير  ال ار أن المبمام يضما  المتمافم امد  ئمبمتمان  2.1واةب ت أولو ا التراز الثاني   يتد وط ي د التاى وات يا  ا ئبتان األخرى. 

ً ممن تمام يضما  ائمبمتمان الصمادلا   الصادلا  في التاى ال صير في من  بي شرق آسيا والتحيط ال ادى، والشرق األوسط وشتا  وفري يا أالر ةجتما

  نماطممب س د / ط ي د التاى. وفي الت ا ط ةص ت من  د لوسيا ولا  د الاو  التسب  د ا ى أوط تا يضا   ئبتان الصادلا  وصيرة التاى  ين المتم

 الثتانيد ة   الاالم.
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انم  اآلخمر المجموف ا لن ع البا يضا  تشير الليانا  في لتيع مناط  الاالم ت ريلا  الى أن غالليد البا يضا  التاف اد تبا    الت اطر البجاليد، وفي 

ا، يم ميمهناك نصي  أا ى و ي ً في البا يضا  التاف اد التبا  د  الت اطر السياسيد في اط من أفري يا لن ب الصحراء، والشرق األوسط وشمتما  وفمر

% ممن 52وأمريكا ال تينيد والكاليلي. وشك ت البا يضا  التاف اد التبا  د  الت اطر السياسيد في أفري يا لن ب الصحراء الكلمرى مما يم مرب ممن 

 التالي البا يضا  التاف اد في التن  د  سل  التاف اا  الكليرة في زامليا والك نغ  ا ى ول  ال ص ص.

 التعويضات المدفوعة وفقا للمنطقة ونوع المطالبة

 الجزء األو  :  تأمين الصادلا  وا سبثتال والبت يط في الاالم

  Source:  Berne  Union, August 2021                                                                0202أغس س  -التصال: اتحاد  يرن 

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة وطويلة المدى للمطالبات السياسية

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة/ طويلة المدى  والعمليات األخرى للمطالبات التجارية

 تأمين ائتمان الصادرات قصيرة المدى

% من مجتط البا يضا  ا ى ال ع مناط  لغرافيد لئيسيد، تصالتم ما 1.م يالا  دو ل و حصد  25..ت زات البا يضا  التاف اد اللال  ويتب ا  

% 24% و21% وتراز  في ا مالا  والصين والسا ديد وال نا وه ن  ام نم   محمصمص 5.من  د آسيا وا وويان ا   يتد م يال دو ل و حصد 

% ممن 01م يال دو ل و حمصمد  2.1م يال دو ل، ولاء  في الترتلد الثالثد اولو ا   يتد  2.1% ا ى الب الي، ت ب ا امريكا   يتد 7% و 1% و22و

% تراز  في اط من م ليشي ا والجمزائمر ولمنم ب افمريم ميما وغمانما 1م يال دو ل و نسلد  ..2ا لتالي، ولاء  في الترتلد الرا اد افري يا   يتد 

 % ا ى الب الي.7% و1% و22% و22% و.2ومصر  نس  

% من مجتط البا يضا  ت زات ا ى أل ع مناط  لئيسيد تصمالتم ما اممريمكما فمي 51م يالا  دو ل  حصد  4.5  غت ويتد البا يضا  التاف اد  

% وتراز  في اط من  رم دا والتكسي  وال  يا  التبحاة واللرازيط واناا، وة ت منم م مد آسميما 40م يال دو ل و حصد  2.1الترتلد األولى   يتد 

%( وفيبنا . ولماء  اولو ما فمي 1% تراز  في ال نا واسبراليا والف لين وا مالا   07م يال دو ل و حصد  2.0وا وويان ا الترتلد الثانيد   يتد 

% تراز  في اط من ترايا ولوسيا والنروي  واسلانيا وايرلناا ا ى الب الي، في ةين ة مت افمريم ميما 05م يال دو ل  حصد  2.2الترتلد الثالثد   يتد 

 %( و بس انا ا ى الب الي.1% تراز  في تنزانيا ولن ب افري يا ونيجيريا والس دان  1م يال دو ل و نسلد  ..2في الترتلد الرا اد واألخيرة   يتد 

% ممن 1م ي ن دو ل  حصمد  502، ف ا   غت 0202تأمين ائبتان الصادلا  مب س د وط ي د التاى ل ت اللا  السياسيد لاا  ا ى يايا تا يضا  

% وتراز  ات يات ا فمي زامملميما والمكمنمغم  72م ي ن دو ل و حصد  15.مجتط البا يضا  تراز  في ال ع مناط  لئيسيد تصالت ا افري يا   يتد 

% تمرامز  فمي فمنمزويم  وام  ما 01م ي ن دو ل و حمصمد  245%( واثي  يا وزملا  ي، ولاء  والة امريكا في التراز الثاني   يتد 21وليل تي  

% تراز  في ايران وسنغاف لة وماليزيا والسام ديمد  2م يين دو ل  حصد  1وا وويان ا   يتد وس لينا  ونيكالاغ ا واألللنبين، ثم من  د آسيا 

 م يين دو ل تراز  في ا ل يجان وترايا. 4%( والصين ، وة ت في الترتلد الرا اد واألخيرة أولو ا   يتد 5

ائمبمتمان الصمادلا  ممبم سم مد/ طم يم مد والمتم ماطمر السميماسميمد  تشير الليانا  التباةد  تحاد  يرن ة   الب زيع ال  ااي ل با يضا  التاف اد تأميمن 

م يمالا   2.1م يال دو ل م الند مع  2.2 إلتالي  0202ل سبثتالا  األلنليد، الى ان و اع الن ط وا اسبح   ا ى ماظم البا يضا  التاف اد في اا  

. ولاء و اع البصنيع 0202ولى اا   0221، متا ياني أن ال يتد الت   د ل با يضا  في ال  اع وا تضاافت ت ريلًا من اا  0221دو ل ف ط خ   اا  

%. وفي الت ا ط ةمط وم ماع الم ماومد المتمبمجمادة فمي 02م يال دو ل، و زيادة سن يد والها  نسلد  2.1اثاني أالر ةجم ل با يضا  التاف اد   يتد   غت 

. والجاير  ال ار أن الات يا  البي يبمم المبمأمميمن 0202م ي ن دو ل خ   اا   01مؤخرة ال  ااا  ةيق     ةجم البا يضا  التاف اد في ه ا ال  اع 

وفي التجتط تلاينت نس  البا يضا   شكط املميمر فمي ا ي ا في و اع ال اود التبجادة هي ات يا  من فضد الت اطر م الند  لاض ال  ااا  األخرى. 

%،  ينتا سجط و اع ال اود التبجمادة  أدنمي مماما  تم م مف امن 2.74، ةيق اسبح   و اع البصنيع ا ى أا ى ماا  ت  ف ان السااد انا 0202اا  

، مع ول د نسلد تا يضا  في ممامظمم الم م مااما  0221%، مح  د وفزة طفيفد ان الاا  2.52% ف ط. و    مب سط نسلد البا يضا  2.24السااد انا 

 الت ا لة أوط من التب سط.

 امظمموا ى يايا نسلد ا سبرداد   تحصيط ملال  البا يضا  التسبردة انسلد مة يد من البا يضا  ال ائتد(. ش ا  ال  ااا  األخرى /المتمبمامادة مم

م يين دو ل، ت ب ا و ااا  اللنيد البحبيد والبصنيع والن ط والبي ش ا  لتيا ا ات يا  اسمبمرداد تمزيما  .2.  يتد  0202ات يا  ا سبرداد في اا  

 . 0202م ي ن دو ل في اا   222ان 

 0202التوزيع القطاعي للتعويضات المدفوعة لعام 
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 الجزء الثاني:
 تأمين التمويل واالستثمار والصادرات

 الموجهة إلى الدول العربية 

 0202 عامااللتزامات القائمة في نهاية 

ش ا  البزاما  ال ائتد لات يا  تأمين  المبمتم يمط وا سمبمثمتمال وائمبمتمان  

م يال  022الصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد اسب رالا ة   مسب ى 

الم ي  0221(،  اسبثناء اما  0202 - 0221خ   الفبرة  سن يا دو ل  

  .م يال دو ل 255.4سجط ويتد والها 

اتا   غت ا لبزاما  ال ائتد لات يا  تأمين البت يط وا سبمثمتمال وائمبمتمان 

م يمال  022.5الر الحاود في الاو  الار يد ما ويتب   الت ل دالصادلا  

% امن الماما  2.0مح م مد  م لم  زيمادة ومالهما  0202دو ل  ن ايد اا  

مم ميمال دو ل،  211وال ي   غت فيم  وميمتمد المامتم ميما  الم مائمتمد  0221

م يال دو ل لات يا  ائبمتمان الصمادلا  وصميمرة  71.5وت زات ما  ين 

مم ميمالا   227.7%، وما ويتب  1.التاى الت ل د ل او  الار يد  حصد 

 4.1%، وما ويتب  54 ئبتان الصادلا  مب س د وط ي د التاى  حصد 

 20.5%، ونح  0م يالا   دو ل ل بأمين  ا الت اطر السياسيد  حصد 

 %.1م يال ل تنبجا  ا  افيد  حصد 

ا لبزاما  الجاياة لبأمين البت يط وا سبثتال والصادلا    غت  

م يالا  دو ل، مسج د   ل   227.1الت ل د ل او  الار يد نح  

ً واله  م يال دو ل(،  221.2(  0221% م الند  اا  7.2ان فا ا

م يال دو ل  لبزاما  ائبتان  1..1وت زات ت   ا لبزاما  ما  ين 

م يال  25.5%، و77.7الصادلا  الت ل د وصيرة التاى  حصد 

%، 24.4 ئبتان الصادلا  الت ل د مب س د وط ي د التاى   حصد 

م يالا  دو ل ل بأمين  ا الت اطر السياسيد  حصد  4.1وما ويتب  

 %.5..م يالا  ل تنبجا  ا  افيد  حصد  7..% ونح  4.4

 0202اتا   غت ويتد ا لبزاما  الجاياة خ   النصف األو  من اا  

% من مجتط ا لبزاما  74م يال دو ل، أي ما نسلب   71.1نح  

% البزاما  12، وت زات ت   ا لبزاما  ما  ين 0202الجاياة لاا  

% البزاما  تأمين 7تأمين ائبتان الصادلا  الت ل د وصيرة التاى، و

% ل بأمين  ا الت اطر 0الصادلا  مب س د وط ي د التاى، و

 % لبأمين التنبجا  ا  افيد.2السياسيد، و

 0202 عامااللتزامات الجديدة في نهاية 

م يال دو ل، مع اخب ف طفيف في ةصمص تم زيمع تم م   211.5نح   0202و  غت ويتد ا لبزاما  ال ائتد لات يا  البأمين في النصف األو  من اا  

%  ئمبمتمان الصمادلا  54% لات يا  ائبتان الصادلا  وصيرة التماى المتم لم مد لم ماو  المامر ميمد، و7.، ةيق ت زات ما  ين 0202ال يتد مع اا  

 % لضتان التنبجا  ا  افيد.1% ل بأمين  ا الت اطر السياسيد، و 2مب س د وط ي د التاى، و

: تشتط البأمين  ا اا  سااد التاين ل اي ن ؛ ويبم ت فير البزا  الاين دون الحالد  2منبجا  و افيد 

 ولى اسب اا  لأا التا  لبت يط البصاير أو البجالة الاوليد.

*Additional Product 2: Includes insurance against non-payment by the debt obligor; 

and the debt obligation is provided without any requirement that the capital be used to 

finance an export or international trade 
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األول

 0202 -0223للفترة ( مليار دوالر)االلتزامات القائمة لعمليات التأمين في الدول العربية 

  Outstanding Commitments in Arab Countries (USD bn), 0202-0223

  MLT/طويلة المدى -التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدى 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 2/ 2منتجات إضافية

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 0202 -0223للفترة ( مليار دوالر)االلتزامات الجديدة  لعمليات التأمين في الدول العربية 

New Commitments in Arab Countries (USD bn), 0202-0223

  MLT/طويلة المدى -التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدى 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 2/ 2منتجات إضافية
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 التعويضات المدفوعة والمستردة في الدول العربية

  غت ويتد البا يضا  التاف اد  لبزاما  تأمين الصادلا  والبت يط 

م ي ن دو ل خ    142.1وا سبثتال الت ل  الى الاو  الار يد نح  

، وت زات ما  ين 0221% ان اا  2.4،  زيادة والها 0202اا  

م ي ن دو ل  ئبتان الصادلا  الت ل د  وصيرة ومب س د  102.1

م ي ن دو ل البزاما  تأمين التنبجا   20.2وط ي د التاى، و

ا  افيد، في ةين   غت البا يضا  التاف اد ل بأمين  ا الت اطر 

 م يين دو ل ف ط.  7.1السياسيد نح  

مم ميم ن دو ل  ..515وفي الت ا ط     التالي البا يضما  المتمسمبمردة 

 1.1.1، وال ي   غت في  0221% ان اا  22.0مسج دع ان فا ا واله 

م ي ن دو ل، نبيجد  ن فا  البا يضا  التسبردة لبأمميمن المتمنمبمجما  

. وتم زامت 0202و 0221% ت ريلا  يمن اماممي 14.1ا  افيد  نسلد 

% تمام يضما  ائمبمتمان الصمادلا  10.4ويتد ت   البا يضا  ما  ميمن 

% لبأمين التنمبمجما  21.0الت ل د وصيرة ومب س د وط ي د التاى، و 

 % ل بأمين  ا الت اطر السياسيد. ..2ا  افيد، و

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

269.6
309.0

260.5
181.7

428.5

111.4

123.6

135.2

86.8

92.9

193.4

69.9

7.5

176.4

155.9

0.3

7.9

0.0

0.3

0.0

1.4

0.0

12.1

0.8

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021  النصف

األول

 0202 -0223للفترة ( مليون دوالر)التعويضات المدفوعة في الدول العربية 

Claims Paid in Arab Countries (USD m), 0202-0223

  MLT/طويلة المدى -التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدى 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 2/ 2منتجات إضافية

45.3 55.5 49.1 74.8 112.2
44.4

1074.0

395.9
468.8

301.3
353.9

187.4

0.0

0.0 0.0

0.1

7.4

0.0

0.0

0.0 0.1

260.7
91.9 319.7

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021  النصف

األول

 0202 -0223للفترة ( مليون دوالر)التعويضات المستردة في الدول العربية 

Recoveries in Arab Countries (USD m), 0202-0223

  MLT/طويلة المدى -التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدى 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 2/ 2منتجات إضافية

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان

التغير  20/19   )%( النصف االول من 2021

change 19/20  (%) H1 2021

Short-term export credit insurance 51.8 77.8 77.8 78.3 76.5 (2.4) 73.6 صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 92.6 114.1 111.5 104.8 107.7 2.7 106.0 صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 6.4 4.3 6.7 4.9 4.8 (2.2) 2.0 تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 4.6 5.1 5.4 11.0 12.5 13.9 14.9 منتجات إضافية 1

Total 155.4 201.3 201.5 199.0 201.5 1.2 196.5 المجموع

Short-term export credit insurance 51.8 77.8 77.8 80.6 83.9 4.1 71.5 صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 27.2 30.5 26.6 25.2 15.5 (38.4) 5.7 صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 6.4 4.3 6.7 4.9 4.8 (2.2) 1.9 تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 1.9 1.2 1.9 5.4 3.7 (31.4) 0.6 منتجات إضافية 1

Total 87.3 113.8 113.0 116.1 107.9 (7.1) 79.8 المجموع

Short-term export credit insurance 269.6 309.0 260.5 181.7 428.5 135.8 111.4 صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 123.6 135.2 86.8 92.9 193.4 108.1 69.9 صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 7.5 176.4 155.9 0.3 7.9 2983.4 0.0 تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 0.3 0.0 1.4 0.0 12.1 29874.4 0.8 منتجات إضافية 1

Total 401.0 620.6 504.6 274.9 641.9 133.5 182.1 المجموع

Short-term export credit insurance 45.3 55.5 49.1 74.8 112.2 49.9 44.4 إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 1074.0 395.9 468.8 301.3 353.9 17.5 187.4 إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 0.0 0.0 0.0 0.1 7.4 8781.8 0.0 التأمين ضد المخاطر السياسية 

Additional Product 1 0.0 0.0 0.1 260.7 91.9 (64.8) 319.7 منتجات إضافية 1

Total 1119.2 451.4 518.0 636.8 565.3 (11.2) 551.5 المجموع

تطور التزامات التأمين في الدول العربية وفقا لنوع العملية 2021-2016

Insurance Commitments in  Arab Countries by Business Lines  2016-2021

Business Line / Period 2016 2017 2018 2019 2020 فترة نوع العملية / ال

Recoveries (USD. m) /)التعويضات المستردة )مليون دوالر

 Claims Paid (USD. m) /)التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

Outstanding Commitments (USD. bn) /)التزامات قائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD. bn) /)التزامات جديدة  )مليار دوالر
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 0202سبتمبر   -يوليو    

 حصة الدول العربية من إجمالي التزامات تأمين التمويل واالستثمار والصادرات  في العالم

ان فضت ةصد الاو  الار يد الى أوال: على صعيد االلتزامات القائمة، 
% ا ى 7.2% الى 7.0من  0202و 0221ا لتالي الاالتي  ين اامي 
 الب الي و افد الى ما ي ي:

سج ت البزاما  تأمين ائبتان الصادلا   وصيرة التاى الت ل د   •

ل او  الار يد ان فا ا في ةصب ا من مجتط ا لبزاما  الاالتيد 

 % االتيا  ين ه ين الاامين.4.0% الى 4.5من 

اسب ر  ةصد الاو  الار يد في البأمين  ا الت اطر السياسيد   •

 %. 0.1انا 

التفات ةصد الاو  الار يد في تأمين ائبتان الصادلا  الت ل د   •

 %.25.1% الى 24.1مب س د وط ي د التاى من 

ان فضت ةصد الاو  الار يد ثانيا: فيما يتعلق بااللتزامات الجديدة، 

%. و النسلد ل ب زيع وف ا لن ع الات يد يبضت ..4% الى 4.5االتيا من 

 ما ي ي: 

زاد  ةصد تأمين ائبتان الصادلا  وصيرة التاى الت ل د   •

 % من مجتط ا لبزاما  االتيا.7..% الى 1..ل او  الار يد من 

ان فضت ةصد تأمين ائبتان الصادلا  مب س د/ ط ي د التاى   •

 .0202و 0221%  ين 24.1% الى 27.1الت ل د ل تن  د من 

التفات ةصد البأمين  ا الت اطر السياسيد في الاو  الار يد   •

 % االتيا...20% الى 22.1من 

 

على صعيد حصة الدول العربية من إجمالي التزامات التأمين في العالم لول من تأمين التمويل وائتمان الصادرات قصيرة ومتوسطة 

 :يتضح ما يليوطويلة المدي والتأمين ضد المخاطر السياسية، وبمراجعة بيانات اتحاد بيرن، 

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 0202سبتمبر   -يوليو 

ثالثا: على صعيد حصة الدول العربية من 

 التعويضات المدفوعة عالميا: 

التفات ةصد الاو  الار يد من البا يضا    •

التاف اد لبأمين ائبتان الصادلا  وصيرة 

ومب س د وط ي د التاى وا ل  البأمين  ا 

% اا  4.1الت اطر السياسيد االتيا من 

،  ووف ا لن ع 0202%  اا  1.1الى  0221

ا لبزاما  التفات البا يضا  التاف اد 

لبأمين ائبتان الصادلا  وصيرة التاى من 

 .0202% اا  24.2% الى 1

سج ت البا يضا  التاف اد لبأمين ائبتان  •

الصادلا  مب س د وط ي د التاى التفاااً من 

% خ   الاامين الت ا لين، 5.5% الى ...

ولكن ا لتفاع الت ح ظ سج ب  ةصد الاو  

الار يد من البا يضا  التاف اد ل بأمين  ا 

%  2.0الت اطر السياسيد ةيق التفات من 

 .0202% اا   2.1.الى  0221االتيا اا  

رابعا : بالنسبة لحصة الدول العربية من إجمالي 

 التعويضات المستردة عالميا: 

%، 4..0نح   0202ف ا   غت في اا    •

%  20.1مسج دً   ل  التفااا م ح ظا من 

 . 0221االتيا اا  

ا ى يايا نم ع ا لمبمزامما ، سمجم مت ةصمد   •

البا يضا  التسبردة لبأمين ائبتان الصمادلا  

% امالمتميما اما  1وصيرة التاى التفااما ممن 

. والتمفماممت 0202% اما  02.1المى  0221

ةصمبما تمأمميمن ائمبممتمان الصمادلا  ممبم سم ممد 

وط ي د التاى والبأمين  ا الت اطر السياسيمد 

 0221% االتيا خ   اا  2.0% و..24من 

ا مى  0202% خ   اا  42.0% و04.2الى 

 الب الي. 

حصة الدول العربية من 

التعويضات المدفوعة 

عالميا ارتفعت من 

  0227% عام 1.3

0202% عام 7.3الى   

% حصة الدول 1.6

العربية من التزامات 

 التأمين الجديدة

للصادرات واالستثمار   

0202في العالم لعام   

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان

Global
اإلجمالي 

العالمي

Arab 

World

اإلجمالي 

العربي

Arab 

Share

حصة الدول 

العربية

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Short-term export credit insurance 1,753 1,812 78 76 4.5% 4.2% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 704 689 105 108 14.9% 15.6% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 177 170 5 5 2.8% 2.8% التأمين ضد المخاطر السياسية 

TOTAL 2,634 2,672 188 189 7.1% 7.1% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 2,258 2,263 81 84 3.6% 3.7% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 141 104 25 16 17.8% 14.9% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 46 39 5 5 10.6% 12.3% التأمين ضد المخاطر السياسية 

TOTAL 2,445 2,406 111 104 4.5% 4.3% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 3,045 3,049 182 429 6.0% 14.1% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 2,818 3,516 93 193 3.3% 5.5% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 117 26 0 8 0.2% 30.6% التأمين ضد المخاطر السياسية 

TOTAL 5,980 6,591 275 630 4.6% 9.6% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 835 538 75 112 9.0% 20.8% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 2,113 1,471 301 354 14.3% 24.1% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 46 18 0 7 0.2% 41.2% التأمين ضد المخاطر السياسية 

TOTAL 2,994 2,027 376 473 12.6% 23.4% اإلجمالي

New Commitments  (USD bn)/)التزامات جديدة  )مليار دوالر

 Claims Paid (USA m) /)التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

Recoveries  (USD m)/)التعويضات المستردة )مليون دوالر

حصة الدول العربية من إجمالي االلتزامات في العالم حسب نوع األعمال لعامي 2019 و2020

Arab Share in Global Commitments by Business Lines  2019-2020

Business Line / Period فترة نوع العملية / ال

Outstanding Commitments (USD bn)/)التزامات قائمة )مليار دوالر
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  0202-0223القائمة وتوزيعها على الدول العربية للفترة  التأمينتطور التزامات 

في ظط الب  لا  الصحيد البي يتر   ا الاالم   ل  اما   •

والب  لا  السياسيد وا وبمصماديمد المبمي تمتمر  م ما دو  

التن  د الار يد، ف ا ش ا  المبمزامما  المبمأمميمن الم مائمتمد 

ل بت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د  ل او  الامر ميمد 

مم ميمال  022.5م يال دو ل لمبمسمجمط  0.4التفاااً  ت اال 

مم ميمال دو ل  211م مالنمد ممع  0202دو ل خ   اا  

 .%2.0مح  د نسلد زيادة والها  0221خ   اا  

اسبتر البراز الجغرافي ل لبزامما  الم مائمتمد خم   اما   •

، ةيق اسبح    الاو  ال تس األولمى ممجمبمتمامد 0202

% من مجتط ا لمبمزامما  أي مما وميمتمبم  0..7ا ى نح  

 .م يال دو ل 247.4

تصال  ا مالا  البزاما  البأمميمن الم مائمتمد فمي الماو   •

 .%27.0م يال دو ل و حصد   غت  4.1.الار يد   يتد 

ة ت السا ديد في الترتلد الثانيد   يتد المبمزامما   م مغمت  •

%، تم مبم ما مصمر فمي 27.2م يال دو ل و حصمد  4.5.

%، 27.2م يال دو ل و حصد  ..4.الترتلد الثالثد   يتد 

مم ميمال دو ل  01.1ثم و ر في الترتلد المرا مامد  م ميمتمد 

%. وفي الترتلد الم مامسمد ةم مت سم م منمد ..24و حصد 

% من مجتط 7.5م يال دو ل و حصد  25.2اتان   يتد 

 .ا لبزاما   ال ائتد في الاو  الار يد

دو  ار يد زيادة في وميمتمد  22، ش ا  0202خ   اا   •

ا لبزاما  ال ائتد، تصمالتم ما الصم مما   مزيمادة ومالهما 

%  ثمم فم مسم ميمن ومصمر والمامراق والملمحمريمن 201.1

والسا ديد والتغرب ومم ليمبمانميما وتم نمس ووم مر ام مى 

 الب الي.

دولد ار يد تمرالماما فمي وميمتمد ا لمبمزامما   22سج ت •

، وشم ما  السم دان أام مى 0202ال ائتد خم   الماما  

%، ثمم ..44%، ت ب ا لملمنمان  متماما  52.1ترالع     

% ثمم لماء  سم ليما والمجمزائمر ولميملميما 1..0اليمتمن 

وا مالا  والك يت وليل تي واأللدن وس  نمد امتمان 

 ا ى الب الي.

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 
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(مليار دوالر) 0202عام بنهاية القائمة في الدول العربية    االلتزاماتإجمالي  
Total of Outstanding Commitments in Arab Countries, 0202 YE |(USD bn)
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0202عام بنهاية القائمة في المنطقة   االلتزاماتحصة الدول العربية من إجمالي 
Share of Arab Countries in Total  Outstanding Commitments in the Region - 0202 YE 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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    التالي البزاما  البأمين الم مائمتمد فمي الماو  المامر ميمد  •

م يال  211.5ما ويتب   0202 ن ايد النصف األو  من اا  

% ممن المتمالمي ا لمبمزامما  الم مائمتمد فمي 11دو ل تتثط 

.، واسبح    الاو  ال تس األولى مجبتاد ا ى مما 0202

% من ممجمتمط 74م يال دو ل،  حصد   غت  241.0ويتب  

%(21.1ا لبزاما  واةب ت مصر الترتلد األولى  نسلد  

%( ثمم 25.7%(، ثمم السمام ديمد  27.1، ت ب ا ا مالا   

  %.7.1وأخير س  ند اتان  نسلد %) 24.5و ر  

 %96.0دول استحو ت على  5

من االلتزامات القائمة لتأمين التمويل  

 واالستثمار والصادرات الموجهة 

 0202الى الدول العربية بنهاية عام 

النصف االول من 2021 )% التغير  20/19  )

H1 2021
change 19/20 (% )

1 United Arab Emirates 32.3 42.7 40.7 38.9 34.6 35.1 (10.9) االمارات 1

2 Saudi Arabia 37.1 39.5 37.1 32.1 34.5 30.8 7.6 السعودية 2

3 Egypt 22.1 23.7 26.2 28.2 34.3 36.9 21.9 مصر 3

4 Qatar 16.7 25.6 23.8 28.6 28.8 28.5 0.7 قطر 4

5 Oman 11.5 13.7 12.8 15.8 15.1 14.9 (4.1) سلطنة عمان 5

6 Kuwait 6.4 12.3 12.9 11.6 10.4 10.2 (9.8) الكويت 6

7 Morocco 7.5 10.4 9.9 9.5 10.2 10.2 7.3 المغرب 7

8 Iraq 2.2 3.2 6.1 6.5 7.3 6.9 12.0 العراق 8

9 Bahrain 4.5 6.8 5.7 6.6 7.2 6.6 8.3 البحرين 9

10 Algeria 5.4 8.5 10.4 7.8 6.7 4.9 (14.4) الجزائر 10

11 Jordan 2.2 5.4 6.0 5.1 4.8 4.8 (5.4) األردن 11

12 Tunisia 2.9 4.2 3.7 3.4 3.5 3.5 1.2 تونس 12

13 Djibouti 0.9 1.1 0.9 1.4 1.2 1.0 (9.5) جيبوتي 13

14 Lebanon 1.7 2.6 2.8 2.0 1.1 0.8 (44.3) لبنان 14

15 Mauritania 0.6 0.5 0.9 0.8 0.8 0.8 5.9 موريتانيا 15

16 Libya 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 (11.8) ليبيا 16

17 Palestine 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 49.0 فلسطين 17

18 Sudan 0.5 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 (51.6) السودان 18

20 Yemen 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 (23.9) اليمن 19

21 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 126.8 الصومال 20

22 Syria 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (19.2) سوريا 21

155.3 201.3 201.5 199.0 201.4 196.5 1.2 Total Arab Countriesمجموع الدول العربية

تطورااللتزامات القائمة في الدول العربية للفترة 2016-2021 ) مليار دوالر(

Evolution of Outstanding Commitments in Arab Countries 2016-2021 (USD bn)

الترتيب

 وفق 

2020

Rank 

2020
Country / Yearالدولة / السنة 20202019201820172016

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202سبتمبر   -يوليو    

  0202-0223وتوزيعها على الدول العربية للفترة  الجديدةتطور عمليات التأمين 

شمم مما  المماممتمم مميمما  الممجممايمماة لممبممأممميممن الممبممتمم يممط وا سممبممثممتممال  •

 ..1والصادلا  الت ل د ل او  المامر ميمد انم مفما ما  متم ماال 

مم ميمالا  دو ل  227.1%، لبل   7.2م يالا  دو ل و نسلد 

م ميمال دو ل خم   اما   221.2م الند مع  0202خ   اا  

0221. 

فيتا يبا    الب زيع الجغرافي ل لبزاما  المجمايماة خم   اما   •

، اسبح    الاو  ال تس األولى مجبتاد ا ى ما نسلب  0202

% من ا لبزاما  الجاياة في الاو  الار يد  م ميمتمد  م مغمت 71

 .م يال دو ل 10.2

مم ميمال دو ل  05.5تصال  السا ديد الاو  الار يد  م ميمتمد  •

%. وة ت ا مالا  في المتمرتملمد المثمانميمد  م ميمتمد 04و حصد 

%، ت بم ما 02م يال دو ل و حصد   غت  00.1البزاما    غت 

مم ميمال دو ل و محمصمد  21.1مصر في الترتلد الثالثد   يمتمد 

% من مجتط ا لبزاما ،  ثم التغرب في الترتلمد 27تجاوز  

%، وفمي 1.4مم ميمالا  دو ل و محمصمد  1.2الرا اد   يمتمد 

م يالا  دو ل و حمصمد  1.4الترتلد ال امسد ة ت و ر   يتد 

 .% من مجتط ا لبزاما  الجاياة في الاو  الار يد 5.1

دو  امر ميمد مماما   زيمادة فمي  1، ش ا  0202خ   اا   •

ويتد ا لبزاما  الجاياة، تصالت ا السا ديد  أام مى مماما  ثمم 

ف س ين ثم م ليبانيا ثم الس دان ثم مصر ا ى الب الي، وام مى 

دولد ار يد سج ت ترالااً  تاما    20الجان  اآلخر نجا أن 

%  اتا ه  الحا  في اط من س  ند اتان 52مبلايند تجاوز  

  %).54.2%( وليل تي  57.2(

،  م م  المتمالمي المبمزامما  0202خ   النصف األو  من اا   •

مم ميمال دو ل أي مما  71.1البأمين الجاياة في الاو  الار يمد 

 .0202% من التالي ا لبزاما  الجاياة  لاا   74نسلب  

 التزامات التأمين الجديدة

في الدول العربية تراجعت   

مليارات  229.2% لتبلغ 9.2بنسبة  

  0202دوالر خالل عام 

Saudi 

Arabia/السعودية

23.7%

UAE/االمارات

21.0%

Egypt/مصر

17.2%

Morocco

المغرب/

8.4%
Qatar/قطر

5.9% Algeria/الجزائر

5.2%

Kuwait/الوويت

4.8%

Tunisia/تونس

3.0%

Oman/ عمانسلطنة

2.9%

Jordan/األردن

2.3%

Others / أخرى

5.6%

0202الجديدة في المنطقة  لعام  االلتزاماتحصة الدول العربية من إجمالي 
Share of Arab Countries in Total  New Commitments in the Region - 0202 

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

25.5

22.6

18.6

9.1

6.4

5.6

5.2

3.2

3.2

2.5

6.1

Saudi Arabia/السعودية

UAE/االمارات

Egypt/مصر

Morocco/المغرب

Qatar/قطر

Algeria/الجزائر

Kuwait/الوويت

Tunisia/تونس

Oman/سلطنة عمان

Jordan/األردن

Others / أخرى

(مليار دوالر) 0202الجديدة في الدول العربية لعام   اإللتزاماتإجمالي 
Total of New Commitments in Arab Countries -0202 )USD bn(

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202سبتمبر   -يوليو 

 

مم ميمال  ..51اسبح    الاو  ال تس األولى مجبتاد ا ى مما وميمتمبم   •

% من مجتط ا لبزاما  الجاياة، واةبم مت ا ممالا  74دو ل،  نسلد 

%، ثمم مصمر 21%، ت ب ا السا ديد  حصد 01الترتلد األولى  حصد 

%   ممن 1% ثمم وم مر  محمصمد 22%، والتغرب  حصد 24 حصد 

التالي البزاما  البأمين الجاياة في الاو  الار يد فمي المنمصمف األو  

 .0202من 

%93دول استحو ت على  5  

من االلتزامات الجديدة لتأمين التمويل  

 واالستثمار والصادرات الموجهة 

0202للدول العربية لعام   

النصف االول  من 2021 تغير  20/19   )%( ال

H1 2021  change 19/20 (%)

1 Saudi Arabia 16.8 18.5 20.3 16.7 25.5 15.1 52.9 السعودية 1

2 United Arab Emirates 18.0 28.0 28.2 32.1 22.6 20.7 (29.5) االمارات 2

3 Egypt 13.8 8.5 11.9 16.0 18.6 11.0 16.3 مصر 3

4 Morocco 4.8 7.8 7.7 8.2 9.1 8.0 10.8 المغرب 4

5 Qatar 8.8 13.0 10.2 9.6 6.4 4.5 (33.6) قطر 5

6 Algeria 4.2 7.6 8.5 5.8 5.6 4.6 (3.7) الجزائر 6

7 Kuwait 3.0 8.1 5.3 4.7 5.2 3.9 10.6 الكويت 7

8 Tunisia 2.5 3.4 3.1 3.2 3.2 2.9 1.6 تونس 8

9 Oman 6.9 4.1 3.2 7.4 3.2 2.6 (57.1) سلطنة عمان 9

10 Jordan 1.9 5.0 3.3 2.7 2.5 2.3 (6.7) األردن 10

11 Bahrain 2.7 4.1 3.0 3.5 1.9 1.6 (45.4) البحرين 11

12 Iraq 1.1 2.1 3.9 2.7 1.6 1.1 (40.4) العراق 12

13 Lebanon 1.5 2.4 2.5 1.9 1.0 0.7 (47.1) لبنان 13

14 Mauritania 0.5 0.2 0.6 0.6 0.7 0.3 20.0 موريتانيا 14

15 Djibouti 0.1 0.3 0.1 0.7 0.3 0.1 (54.1) جيبوتي 15

16 Libya 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 (16.3) ليبيا 16

17 Palestine 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 35.0 فلسطين 17

18 Sudan 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 17.3 السودان 18

20 Yemen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 (33.6) اليمن 19

21 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 الصومال 20

22 Syria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.2) سوريا 21

87.3 113.8 113.0 116.1 107.8 79.8 (7.1)

تطورااللتزامات الجديدة في الدول العربية للفترة 2016-2021 )مليار دوالر(

Evolution of  New Commitments in  Arab Countries 2016-2021 (USD bn)

Total Arab Countries مجموع الدول العربية

2020 الدولة / السنة

ترتيب ال

 حسب 

2020

2019
Rank 

2020
Country / Year 2016 2017 2018

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202سبتمبر   -يوليو    

  0202-0223وتوزيعها على الدول العربية للفترة  التعويضات المدفوعةتطور

ت  ت وميمم المبمام يضما  المتمافم امد  لمبمزامما  المبمتم يمط  •

وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  المامر ميمد خم   

م ميم ن  422ةالزالـ  0202وةبى  0221الفبرة ما  ين اا  

،  اسبثمنماء 0202وةبى  0221دو ل سن يا خ   الفبرة من 

مم ميم ن دو ل  074.1وال ي ش ا ويتمد ومالهما  0221اا  

 .ف ط

ش ا  البا يضا  التاف اد  لبزاما  البت يط وا سبمثمتمال  •

ً  متم ماال  والصادلا  الت ل د الى الاو  الامر ميمد  التمفمااما

م يم ن دو ل خم   اما   142.1م ي ن دو ل لبسجط  17.

 0221م ميم ن دو ل خم   اما   074.1م الند مع  0202

 .%4...2مح  د   ل  زيادة والها 

، 0202وف ا ل ب زيع الجغرافي لب   المبمام يضما  فمي اما   •

اسبح    الاو  ال تس األولى ممجمبمتمامد ام مى مما نسملمبم  

 5..50% من التالي البا يضا  التاف اد   يتد   غت 10

 .م ي ن دو ل

تصال  ا مالا  الترتلد األولى في الاو  الار ميمد  م ميمتمد  •

% ممن المتمالمي الماو  42.0م ي ن دو ل و حصد  051.2

   .الار يد

% 02.1ة ت السا ديد في الترتلد الثمانميمد  محمصمد  م مغمت  •

 .م ي ن دو ل 2.1.1و  يتد تا يضا  ماف اد والها 

% 1.2لاء  ليل تي في الترتلمد المثمالمثمد امر ميما  محمصمد  •

م ي ن دو ل، وفي الترتلد الرا امد ةم مت 51.7و  يتد   غت 

 .م ي ن دو ل 7.0.% و  يتد 5.1للنان  حصد 

م يم ن دو ل  01.1ة ت الجزائر في الترتلد ال امسد   يتد  •

% من مجتط البا يضا  التمافم امد لم مبمتم يمط  4.7و حصد 

 .وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد

ً فمي 0202خ   اا   • ، ش ا  لتيع الاو  الار يمد التمفمااما

ويتد البا يضا  التاف اد  اسبثنماء أل مع دو  همي سم ليما 

ً  متماما    وف س ين وت نس والتغرب، ةيق سج ت ترالاما

 % ا ى الب الي.5.7% و41.4% و222% و222  غت 

التعويضات المدفوعة  في الدول العربية 

% 266.5قفزت بمعدل   

0202مليون دوالر عام  310إلى   

UAE/االمارات

40.2%

Saudi 

Arabia/السعودية

21.8%

Djibouti

جيبوتي/

9.1%

Lebanon

لبنان/

5.8%

Algeria/الجزائر

4.7%

Sudan/السودان

3.5%

Egypt/مصر

3.4%

Morocco/المغرب

2.4%

Jordan/األردن

2.0%

Qatar/قطر

1.7%
Others / أخرى

5.4%

0202حصة الدول العربية من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطقة  لعام 
Share of Arab Countries in Total  Claims Paid in the Region - 0202 

258.0

139.6

58.7

37.2

29.9

22.2

22.0

15.7

12.9

11.0

34.5

UAE/االمارات

Saudi Arabia/السعودية

Djibouti/جيبوتي

Lebanon/لبنان

Algeria/الجزائر

Sudan/السودان

Egypt/مصر

Morocco/المغرب

Jordan/األردن

Qatar/قطر

Others / أخرى

(مليون  دوالر) 0202إجمالي التعويضات المدفوعة  في الدول العربية لعام  
Total  Claims Paid in Arab Countries 2020 )USD  m(

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202سبتمبر   -يوليو 

  غت ويتد البا يضا  التاف اد  لبزاما  البت يط وا سبثتال والصادلا    •

م ي ن  210.2نح    0202الت ل د الى الاو  الار يد خ   النصف األو  من اا  

 .0202% من التالي البا يضا  التاف اد خ   اا   01.4دو ل أي ما نسلب  

م يم ن دو ل،  منمسملمد   ..254اسبح    الاو  ال تس األولى مجبتاد ا ى ما ويتب   •

، 0202% من مجتط البا يضا  التاف اد خ   النصمف األو  ممن 12ت  ت  الـ 

%، ثمم 05%، ت ب ا السمام ديمد  محمصمد 5.واةب ت ا مالا  الترتلد األولى  حصد 

%، من مجتط البا يضا  التمافم امد فمي الماو  المامر ميمد فمي 21.5ليل تي  حصد 

 .0202النصف األو  من 

 الدول الخمس األولى استحو ت

%  من مجمل  21.9على   

التعويضات المدفوعة خالل 

  0202النصف األول من عام 

النصف االول  من 2021 تغير20/19 )%( ال

H1 2021 change 19/20 (%) 

1 United Arab Emirates 170.0 192.6 119.7 97.1 258.0 63.7 165.7 االمارات 1

2 Saudi Arabia 43.7 101.7 116.4 94.3 139.6 45.6 48.1 السعودية 2

3 Djibouti 0.6 0.0 0.1 0.8 58.7 30.1 7520.3 جيبوتي 3

4 Lebanon 3.4 0.7 5.1 1.5 37.2 7.2 2317.5 لبنان 4

5 Algeria 9.6 13.9 11.6 15.6 29.9 7.7 91.9 الجزائر 5

6 Sudan 2.4 2.8 0.5 0.1 22.2 0.0 33680.2 السودان 6

7 Egypt 37.4 41.4 28.2 9.1 22.0 4.1 141.5 مصر 7

8 Morocco 44.1 18.1 20.3 16.6 15.7 10.8 (5.7) المغرب 8

9 Jordan 8.5 5.7 3.9 4.8 12.9 2.0 169.8 األردن 9

10 Qatar 2.2 5.9 12.8 9.3 11.0 4.0 17.6 قطر 10

11 Libya 14.2 180.7 161.5 0.1 9.8 0.6 6624.7 ليبيا 11

12 Oman 1.6 1.9 3.5 4.2 7.2 2.1 73.5 سلطنة عمان 12

13 Kuwait 21.7 10.0 2.3 5.3 7.0 1.1 31.2 الكويت 13

14 Tunisia 8.3 2.5 3.5 12.3 6.3 2.2 (48.4) تونس 14

15 Bahrain 0.3 0.9 6.6 1.1 2.4 0.2 116.1 البحرين 15

16 Mauritania 1.7 0.4 0.1 1.3 1.4 0.3 2.1 موريتانيا 16

17 Iraq 3.6 24.0 0.3 0.1 0.3 0.5 216.7 العراق 17

19 Yemen 27.1 17.3 8.4 0.0 0.1 0.0 ... اليمن 19

20 Palestine 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (100.0) فلسطين 20

21 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... الصومال 21

22 Syria 0.4 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 (100.0) سوريا 22

401.0 620.5 504.6 274.9 641.7 182.1 133.4Total Arab Countries مجموع الدول العربية

Country / Year 2020

تطور التعويضات المدفوعة في الدول العربية للفترة 2016-2021 )مليون دوالر(

Evolution of Claims Paid in Arab Countries 2016-2021 (USD m)

ترتيب ال

 حسب 

2020

Rank 

2020
2016 2017 2018 2019 الدولة / السنة

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202سبتمبر   -يوليو    

  0202-0223وتوزيعها على الدول العربية للفترة  التعويضات المستردةتطور 

ا ى يايا البا يضا  التسبردة   لمبمزامما  المبمتم يمط  •

وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الامر ميمد مما 

امامماً  0221، ف ما امان اما  0202و 0221 ين اامي 

اسبثنائيا في ةجم البا يضا  التسبردة   يمتمد تمجماوز  

   .م يال دو ل 2.2

  غت ويتد البا يضا  التسبردة في الاو  الار يد خ    •

م ي ن دو ل مسج دً ان فا ما  515أاثر من  0202اا  

% مم مالنمد ممع 22مم ميم ن دو ل ونسملمبم   72.5واله 

 . 0221م ي ن دو ل خ   اا   1.1.1

اسبح    الاو  ال متمس األولمى ممجمبمتمامد خم   اما   •

% من البام يضما  المتمسمبمردة 12ا ى ما نسلب   0202

 .م ي ن دو ل 524.4  يتد   غت 

مم ميم ن  011.5تصال الاراق التمرتملمد األولمى  م ميمتمد  •

% من المتمالمي المبمام يضما  47.5دو ل  حصد   غت 

 .0202التسبردة في الاو  الار يد لاا  

مم ميم ن  2.2.0ة ت السا ديد في الترتلد الثانيد   يمتمد  •

 .%0..0دو ل و حصد   غت 

م ي ن دو ل  ..77لاء  مصرفي الترتلد الثالثد   يتد   •

%، ثم ا مالا  في الترتلد الرا اد   يتد 7..2و حصد 

 .%1..م ي ن دو ل و حصد  02.7

مم ميم ن  25.1في الترتلد ال امسد ة مت وم مر  م ميمتمد   •

% من مجتط البا يضا  التمسمبمردة 0.1دو ل و حصد 

 .0202في الاو  الار يد في اا  

ً فمي   22، ش ا  0202خ   اا   • دو  ار يمد التمفمااما

ويتد البا يضا  التسبردة في م امب ا المكم يمت  متماما  

% ثم ليليا، ثم س  ند اتان ت ب ا الملمحمريمن وفمي 7..41

 %.11.5الترتلد ال امسد ة ت للنان  زيادة والها 

التعويضات المستردة  في الدول 

% 22.0العربية تراجعت بنسبة   

مليون دوالر 535إلى   

0202خالل عام    

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

268.5

131.2

77.3

21.7

66.4

15.6

11.6

9.2

8.4

8.2

5.5

7.8

Iraq/العراق

Saudi Arabia/السعودية

Egypt/مصر

UAE/االمارات

Others / أخرى

Qatar/قطر

Jordan/األردن

Oman/ عمان

Algeria/الجزائر

Libya/ليبيا

Bahrain/البحرين

Others / أخرى

(مليون دوالر) 0202إجمالي التعويضات المستردة  في الدول العربية لعام  
Total  Recoveries in Arab Countries -  0202  (USD m(

Iraq/العراق

19.5%

Saudi 

Arabia/السعودية

06.0%

Egypt/مصر

26.9%

UAE/االمارات

6.2%

Others / أخرى

22.2%

0202حصة الدول العربية من إجمالي التعويضات المستردة في المنطقة  لعام 
Share of Arab Countries in Total  Recoveries in the Region - 0202 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202سبتمبر   -يوليو 

دو  ار يد لاء  في مم ماممبم ما السم دان ومم ليمبمانميما  1ترالات ويتد البا يضا  التسبردة في  •

 .وليل تي ا ى الب الي

م ي ن دو ل أي مما  552.4  غت ويتد البا يضا  التسبردة  0202خ   النصف األو  من اا   •

، وا ى يايا الب زيع الجغرافمي .0202% من التالي البا يضا  التسبردة خ   اا  11نسلب  

ل با يضا  التسبردة ألاتا  البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د ل او  الار يد ، اسبحم    

% ممن ممجمتمط 17.1م ميم ن دو ل،  منمسملمد  414.5الاو  ال تس األولى مجبتاد ا ى ما ويتب  

مم ميم ن دو ل  054.7البا يضا  التسبردة خ   الفبرة واةب ت السا ديد الترتلد األولى   يمتمد 

 %.01.7م ي ن دو ل و حصد  7..21%، ت ب ا الارق   يتد  41.0و حصد   غت 

العراق تصدر المرتبة  

% 19.5األولى بحصة 

من إجمالي التعويضات 

المستردة في الدول 

0202العربية لعام   

النصف االول  من 2021 تغير  20/19 )%( ال

H1 2021 change 19/20 (%)  

1 Iraq 303.0 318.3 301.4 251.9 268.5 163.7 6.6 العراق 1

2 Saudi Arabia 32.4 21.3 90.1 258.4 131.2 254.7 (49.2) السعودية 2

3 Egypt 668.5 48.2 57.5 54.2 77.3 23.5 42.5 مصر 3

4 United Arab Emirates 11.6 17.8 40.4 23.9 21.7 26.8 (8.9) االمارات 4

5 Qatar 0.3 0.3 0.8 14.6 15.6 15.7 7.2 قطر 5

6 Jordan 15.4 14.5 17.1 8.6 11.6 7.9 35.3 األردن 6

7 Oman 1.2 0.7 0.0 3.7 9.2 38.2 152.0 سلطنة عمان 7

8 Algeria 1.6 9.6 3.5 4.8 8.4 4.7 74.0 الجزائر 8

9 Libya 69.3 4.5 0.1 2.5 8.2 5.1 235.4 ليبيا 9

10 Bahrain 3.7 1.0 0.1 2.3 5.5 2.2 139.3 البحرين 10

11 Kuwait 1.1 10.0 0.5 0.4 2.1 2.9 483.7 الكويت 11

12 Morocco 1.8 2.6 1.9 2.6 1.7 2.6 (35.2) المغرب 12

13 Lebanon 0.3 0.4 0.1 0.9 1.6 2.1 88.5 لبنان 13

14 Djibouti 0.0 0.0 0.1 2.4 1.1 0.1 (53.4) جيبوتي 14

15 Tunisia 1.5 1.1 2.8 2.1 1.1 1.0 (50.0) تونس 15

17 Mauritania 1.2 0.4 0.2 0.7 0.1 0.0 (82.5) موريتانيا 17

18 Sudan 5.7 0.4 0.0 2.8 0.1 0.1 (96.2) السودان 18

19 Syria 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 (40.7) سوريا 19

20 Yemen 0.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 ... اليمن 20

21 Palestine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... فلسطين 21

22 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... الصومال 22

1119.2 451.2 517.8 636.6 565.1 551.4 (11.2)

تطور التعويضات المستردة في الدول العربية للفترة 2016-2021 )مليون دوالر(

Total Arab Countries مجموع الدول العربية

Evolution of Recoveries in Arab Countries 2016-2021 (USD m)

الدولة / السنة

ترتيب ال

 حسب 

2020

20202019201820172016Country / Year
Rank 

2020

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202سبتمبر   -يوليو    

 تطور التزامات التأمين في الدول العربية وفق القائم بعملية التأمين

 (0202 –0223التزامات التأمين القائمة في الدول العربية )

صااايا ا تش ا  ويتد ا لبزاما  ال ائتد ل اا   ائبتان الصادلا  ال طنيد لبأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د ل او  الار يد  اتجاه •

مم ميمال  ..222، ةيق التفات ويتب ا من التالي ا لبزاما  ال ائتد في الاو  الار يد ممن 0202وةبى النصف األو  من  0221خ   الفبرة من 

  .%  من مجتط ا لبزاما  ال ائتد ا ى الب الي خ   ت   الفبرة77.7% الى 72.7م يال دو ل والتفات ةصب ا من  250.7دو ل الى 

م يالا  دو ل خ   نفس  .اسب ر  ويتد ا لبزاما  ال ائتد لبأمين الصادلا  وا سبثتال لاى التؤسسا  مباادة األطراف، انا مسب ى أوط من  •

% هي األا ى من مجتط ا لبزاما  ال مائمتمد خم   المفمبمرة ممن 0.2م يالا  دو ل  حصد  4.0، ةيق سج ت في  نح  0227الفبرة  اسبثناء اا  

   .0202وةبى  0221

م يال دو ل، ا  أنم ما تمرالمامت  52ةالز الـ  0221و 0221و 0227تجاوز  ويتد ا لبزاما  ال ائتد ل اا   البأمين ال ايد خ   السن ا   •

 .2012م يال دو ل اا   ...5م الند مع  م يال دو ل  45.4لبل    0202م يالا  دو ل خ   اا   7.1  يتد 

 (0202 –0223التزامات التأمين الجديدة في الدول العربية )

، 0202و 0221م يال دو ل خ   الفبرة ما  ين اامي  12تجاوز  ويتد البزاما  البأمين الجاياة ل اا   ائبتان الصادلا  ال طنيد، ةالز الـ  •

م يال دو ل  زيادة ومالهما  11.5ف ا   غت ويتد البزامات ا الجاياة  0202م يالا ف ط، أما  النسلد لاا   41.2وال ي سج ت في   0221 اسبثناء اا  

% من مجتط ا لبزامما  المجمايماة فمي الماو  51.0، اتا اسبح    واا   ائبتان الصادلا  ال طنيد ا ى 0221م يالا   دو ل ان اا   0.0

 .0202الار يد في النصف األو  من اا  

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

111.3

141.6 143.7 143.1
153.7 152.7

2.9 4.2 2.3 2.7 2.4 2.3

41.2

55.4 55.5 53.3
45.4 41.6

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

النصف االول من 

0202

 وفقالقائمة في الدول العربية التزامات التأمين تطور 

(    مليار دوالر) 0202-0223 التأمينالقائم بعملية 

Outstanding Commitments in Arab Countries 

by Guarantee Operator 2016-2021  (USD bn)

ECA/وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية

Multilateral/مؤسسات متعددة األطراف

Private/  القطاع الخاص

48.1

60.7 62.0
66.2 68.5

44.9

2.8 4.2 2.3 2.6 0.6 0.4

36.4

48.9 48.8 47.2

38.8
34.6

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

النصف االول من 

0202

 وفقالجديدة في الدول العربية التزامات التأمين تطور 

(    مليار دوالر) 0202-0223 التأمينالقائم بعملية 

New Commitments in  Arab Countries 

by Guarantee Operator, 2016-2021  (USD bn)

ECA/وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية
Multilateral/مؤسسات متعددة األطراف
Private/  القطاع الخاص

306.0

533.2

444.4

216.5

482.2

147.5

4.6 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0

90.4 87.3
58.1 58.4

159.7

34.6

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

النصف االول من 

0202

 وفقتطور التعويضات المدفوعة في الدول العربية 

(    مليون دوالر) 0202-0223 التأمينالقائم بعملية 

Claims Paid in Arab Countries by 

Guarantee Operator  2016-2020 (USD m(

ECA/وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية Multilateral/مؤسسات متعددة األطراف

Private/  الخاص

1113.5

440.4
512.5

619.6

505.1 536.1

0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.05.7 11.0 5.6 17.2 58.1 15.4

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

النصف االول من 

0202

 وفقتطور التعويضات المستردة في الدول العربية 

(    مليون دوالر) 2020-0223 التأمينالقائم بعملية 

Recoveries in Arab Countries by Guarantee

 Operator 0202-0223  (USD m(

ECA/وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية Multilateral/مؤسسات متعددة األطراف

Private/  القطاع الخاص

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202سبتمبر   -يوليو 

%71،  نسلد ان فا  والها 0202و 0221ان فضت ويتد البزاما  البأمين الجاياة ل تؤسسا  مباادة األطراف  نح  م يالي دو ل  ين اامي  •

 .0202م يالاً اا   1.7.الى  0221م يال دو ل اا   47.0% من 21، ا ل  ان فضت ويتد البزاما  واا   البأمين ال ايد  نسلد 

 (0202 –0223التعويضات المدفوعة في الدول العربية )

م يم ن دو ل أي  410.0لبسجط  0202م ي ن دو ل لاا   015.7سج ت البا يضا  التاف اد ل اا   ائبتان الصادلا  ال طنيد التفاااً واله  •

. وسج ت البا يضا  التاف اد لب   ال اا   أدنى مسب ى ل ا خم   0221%  الت الند مع البا يضا  التاف اد خ   اا  202 زيادة ت  ت 

 .م ي ن دو ل 021.5مسج د ويتد والها  0221الفبرة في اا  

، ومن ثمم   0202م ي ن دو ل اا   251.7الى  0221م ي ن دو ل اا   51.4التفات ويتد البا يضا  التاف اد لات يا  ال اا   ال ايد من  •

 .% ت ريلا خ   نفس الاامين05% الى 02زاد  ةصب ا من مجتط ا لبزاما  من 

 (0202 –0223التعويضات المستردة في الدول العربية )

 121.1م يين دو ل، م الند مع  525.2نح   0202    التالي ويتد البا يضا  التسبردة لات يا  واا   ائبتان الصادلا  ال طنيد في اا    •

م يم ن  5.1.2% اتا   غت البا يضا  التسبردة ل اا   ائبتان الصادلا  ال طنيد ما ويتب  21 ان فا  نسلب   0221م ي ن دو ل خ   اا  

 .0202م ي ن دو ل ان اا   2.، مح  دً زيادة والها 0202دو ل خ   النصف األو  من اا  

% ممن ممجمتمط 2.4م ي ن دو ل ولم تباا ةصمبم ما  0.0و  غت ويتب ا  0202لم ت م التؤسسا  مباادة األطراف  اسبرداد تا يضا  و  في اا   •

، و م مغمت  0202وش ا  ويتد البا يضا  التسبردة ل اا   البأمين ال ايد زيادة غير مسملم ومد فمي اما   .البا يضا  التسبردة في الاا  نفس 

 .0221م ي ن دو ل خ   اا   27.0م ي ن دو ل التفااا من  51.2

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان

النصف االول من 2021

H1 2021

ECA 111.3 141.6 143.7 143.1 153.7 152.7 وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية

Multilateral 2.9 4.2 2.3 2.7 2.4 2.3 مؤسسات متعددة األطراف

Private 41.2 55.4 55.5 53.3 45.4 41.6 القطاع الخاص  

Total 155.4 201.3 201.5 199.0 201.5 196.5 المجموع

ECA 48.1 60.7 62.0 66.2 68.5 44.9 وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية

Multilateral 2.8 4.2 2.3 2.6 0.6 0.4 مؤسسات متعددة األطراف

Private 36.4 48.9 48.8 47.2 38.7 34.6 القطاع الخاص  

Total 87.3 113.8 113.0 116.1 107.8 79.8 المجموع

ECA 306.0 533.2 444.4 216.5 482.2 147.5 وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية

Multilateral 4.6 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 مؤسسات متعددة األطراف

Private 90.4 87.3 58.1 58.4 159.7 34.6 الخاص  

Total 401.0 620.6 504.6 274.9 641.9 182.1 المجموع

ECA 1113.5 440.4 512.5 619.6 505.1 536.1 وكاالت ائتمان الصادرات الوطنية

Multilateral 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 مؤسسات متعددة األطراف

Private 5.7 11.0 5.6 17.2 58.1 15.4 القطاع الخاص  

Total 1119.2 451.4 518.0 636.8 565.3 551.5 المجموع

Recoveries (USD m) /)التعويضات المستردة )مليون دوالر

Outstanding Commitments (USD bn) /)التزامات قائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD bn) /)التزامات جديدة  )مليار دوالر

Claims Paid (USD m) / )التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

تطور التزامات وتعويضات التأمين في الدول العربية وفق القائم بعملية التأمين 2021-2016

Evolution  of Insurance Commitments,Claims Paid and Recoveries  in  Arab Countries

 by Guarantee Operator  2016-2021

Operatore / Period 2016 2017 2018 2019 2020 فترة ضمان  / ال قائم بعملية ال ال
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 0202سبتمبر   -يوليو    

 تطور عمليات التأمين في الدول العربية وفقا للقطاع )األعمال متوسطة/ طويلة المدى(

 االلتزامات القائمة في الدول العربية وفقا للقطاع

، وام لم   منم مايمد 0202تصال و اع ال اود الترتلد األولى من ةيق ويتد ا لبزاما  مب س د وط ي د التاى ال ائتد في الاو  الار يد  ن ايد اا   •

% من ممجمتمط ا لمبمزامما  00م يال دو ل ا ى الب الي، و حصد مبساويد والها  00.1م يال دو ل و 04.0،   يم   غت 0202النصف األو  من 

% وهي الحصمد نمفمسم ما  منم مايمد 25م يال دو ل و حصد  25.7،   يتد   غت 0202ال ائتد. لاء و اع اللنيد البحبيد في الترتلد الثانيد  ن ايد اا  

 .0202النصف األو  من 

 7.7، ت ه و اع الت الد ال ليايمد  م ميمتمد 0202%  ن ايد اا  1م يالا  دو ل وةصد والها  1.1ةط و اع الن ط في الترتلد الثالثد   يتد   غت  •

% ممن ممجمتمط ا لمبمزامما  الم مائمتمد 1م يالا  دو ل و حمصمد  1.2%، ثم و اع البصنيع في الترتلد ال امسد   يتد 7م يالا  دو ل، و حصد 

 مب س د وط ي د التاى.

 االلتزامات الجديدة في الدول العربية وفقا للقطاع

%، ت ه و اع الملمنميمد 01م يالا  دو ل، و حصد  ..4، تصال و اع الن ط الترتلد األولى   يتد 0202ا ى يايا ا لبزاما  الجاياة خ   اا   •

%، ولاء و اع الت الد ال ليايد فمي المتمرتملمد 22م يال دو ل و حصد  2.1%، ثم و اع ال اود   يتد 21م يال دو ل و حصد  0.1البحبيد   يتد 

%. تصمال وم ماع 4مم ميمال دو ل و محمصمد  2.1%، وفي الترتلد ال امسد لاء و اع البصنيع   يمتمد 1م يال دو ل و حصد  2.4الرا اد   يتد 

 % من التالي ا لبزاما  الجاياة.1.م يال دو ل و حصد  0.2  يتد  0202الت الد ال ليايد الت امد خ   النصف األو  من 

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

24.2
15.7

8.8 7.7 6.1 5.1 0.3

39.8

  لألعمال العربية الدول في القائمةالتزامات التأمين  إجمالي 

(دوالر مليار)  2020 لعام القطاع حسب المدى طويلة/ متوسطة
Total Outstanding Commitments in Arab Countries for 

MLT Business by Sector, 2020 YE(USD bn) 

4.3

2.8

1.8
1.4

0.7 0.6 0.0

4.0

الجديدة في الدول العربية لألعمال التزامات التأمين إجمالي 

(    مليار دوالر) 0202طويلة المدى حسب القطاع لعام /متوسطة 

   Total New Commitments in Arab Countries

for MLT Business by Sector, 2020 (USD bn) 

86.1

34.4

19.0 18.1 6.6 3.4 0.9
24.9

إجمالي التعويضات المدفوعة في الدول العربية لألعمال 

(    مليون دوالر) 0202طويلة المدى حسب القطاع لعام /متوسطة 
Total Claims Paid in Arab Countries for MLT 

Business by Sector, 0202  (USD m)

204.9

24.5 19.5 13.5 5.5 5.3 1.1

79.5

إجمالي التعويضات المستردة في الدول العربية لألعمال 

(    مليون دوالر) 0202طويلة المدى حسب القطاع لعام /متوسطة 
Total Recoveries in Arab Countries for MLT 

Business by Sector, 0202  (USD m)

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 0202سبتمبر   -يوليو 

التعويضات المستردة في 

 الدول العربية وفقا للقطاع 

ةط و اع اللنيد البمحمبميمد فمي  •

م امد ال  ااا  البي ةم م مت 

أا مى اسمبمراد لم مبمام يضما  

،   م ميمتممد 0202خم   اما  

م ي ن دو ل و حمصمد  04.5

%، تم ه وم ماع المبمصمنميمع 7

مم ميم ن دو ل  21.5  ميمتمد 

 %.1و حصد 

ةط و اع الم ماومد المتمبمجمادة  •

في المتمرتملمد المثمالمثمد  م ميمتمد 

م ي ن دو ل و حمصمد  5..2

4.% 

لاء و اع الت الد ال لميماميمد  •

 5.5في الترتلد الرا اد   يتد 

 %.0م يين دو ل و حصد 

 0202في النصف األو  من  •

ةط و اع اللنيد البحبيمد  فمي 

م امد ال  ااا  البي ةم م مت 

 5.7أام ممى اسممبمرداد  م مميمتممد 

% 2..م ي ن دو ل و حصد 

ت ه في الترتلد الثانيد وم ماع 

مم ميم ن  5البمصمنميمع  م ميمتمد 

 %.0.7دو ل و حصد   غت 

 التعويضات المدفوعة في الدول العربية وفقا للقطاع 

مم ميم ن دو ل،  11.2،   يتد  م مغمت 0202تصال و اع اللنيد البحبيد الترتلد األولى في ويتد البا يضا  التاف اد في الاو  الار يد خ   اا   •

مم ميم ن دو ل  2.5.  يتد  م مغمت  0202% من التالي البا يضا  التاف اد، اتا تصال أيضا خ   النصف األو  من اا  45و حصد والها 

 % ت ريلا.44و حصد 

مم ميم ن دو ل  21.2%، ت ه وم ماع المبمصمنميمع  م ميمتمد 22م ي ن دو ل و حصد  21،   يتد 0202ةط و اع الن ط في الترتلد الثانيد خ   اا   •

%، وةط فمي المتمرتملمد الم مامسمد وم ماع 4..م يين دو ل و حصد  1.1%، ثم لاء و اع ال اود التبجادة في الترتلد الرا اد   يتد ..1و حصد 

% من مجتط البا يضا  التاف اد لات يا  تأمين البت يط  والصادلا  مب س د وطم يم مد 2.1م يين دو ل و حصد  4..الت الد ال ليايد   يتد 

 التاى الت ل د ل او  الار يد.

النصف االول من 2021

H1 2021

Energy 0.0 0.0 0.0 17.1 24.2 22.8 الطاقة

Infrastructure 0.0 0.0 0.0 13.2 15.7 15.8 البنية التحتية

Manufacturing 0.0 0.0 0.0 6.0 6.1 5.9 التصنيع

Natural resources 0.0 0.0 0.0 6.1 7.7 9.0 الموارد الطبيعية

Nonspecific 92.6 114.1 111.5 5.9 5.1 4.6 غير محدد

Other/Multiple 0.0 0.0 0.0 50.7 39.8 39.8 قطاعات أخرى 

Renewable Energy 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 الطاقة المتجددة

Transportation 0.0 0.0 0.0 5.7 8.8 7.8 النقل

Total 92.6 114.1 111.5 104.8 107.7 106.0 المجموع

Energy 0.0 0.0 0.0 4.0 1.8 0.2 الطاقة

Infrastructure 0.0 0.0 0.0 5.1 2.8 0.2 البنية التحتية

Manufacturing 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 0.5 التصنيع

Natural resources 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 2.1 الموارد الطبيعية

Nonspecific 27.2 30.5 26.6 1.4 0.7 0.8 غير محدد

Other/Multiple 0.0 0.0 0.0 6.8 4.0 0.4 قطاعات أخرى 

Renewable Energy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الطاقة المتجددة

Transportation 0.0 0.0 0.0 5.0 4.3 1.5 النقل

Total 27.2 30.5 26.6 25.2 15.5 5.7 المجموع

Energy 0.0 0.0 0.0 3.8 0.9 0.0 الطاقة

Infrastructure 0.0 0.0 0.0 10.9 86.1 30.5 البنية التحتية

Manufacturing 0.0 0.0 0.0 31.9 18.1 10.4 التصنيع

Natural resources 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 2.3 الموارد الطبيعية

Nonspecific 123.6 135.2 86.8 7.2 34.4 0.1 غير محدد

Other/Multiple 0.0 0.0 0.0 21.5 24.9 7.3 قطاعات أخرى 

Renewable Energy 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 الطاقة المتجددة

Transportation 0.0 0.0 0.0 17.7 19.0 19.3 النقل

Total 123.6 135.2 86.8 92.9 193.4 69.9 المجموع

Energy 0.0 0.0 0.0 6.5 5.3 0.3 الطاقة

Infrastructure 0.0 0.0 0.0 34.8 24.5 5.0 البنية التحتية

Manufacturing 0.0 0.0 0.0 34.9 19.5 5.7 التصنيع

Natural resources 0.0 0.0 0.0 6.2 5.5 1.9 الموارد الطبيعية

Nonspecific 1074.0 395.9 468.8 42.5 204.9 149.3 غير محدد

Other/Multiple 0.0 0.0 0.0 173.8 79.5 23.1 قطاعات أخرى 

Renewable Energy 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.2 الطاقة المتجددة

Transportation 0.0 0.0 0.0 2.6 1.1 1.8 النقل

Total 1074.0 395.9 468.8 301.3 353.9 187.4 المجموع

تطوالتزامات وتعويضات التأمين في الدول العربية حسب القطاع )عمليات متوسطة /طويلة المدى( 2021-2016

Evolution  of  Insurance Commitments,Claims Paid and Recoveries

 in  Arab Countries by Sector (MLT)  2016-2021

Sector / Period 2016 2017 2018 2019 2020 فترة قطاع / ال ال

Recoveries (USD.m)/ )التعويضات المستردة )مليون دوالر

Outstanding Commitments (USD bn) / )التزامات قائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD bn) /)التزامات جديدة  )مليار دوالر

Claims Paid(USD.m)/ )التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 االلتزامات الجديدة لتأمين المخاطر السياسية في الدول العربية وفقا للقطاع

ا ى يايا الب زيع ال  ااي ل لبزاما  الجاياة لبأمين الت اطر السياسيد في الاو  الار يد 

 م يالا  دو ل، ف ا أو حت  يانا  اتحاد  يرن ما ي ي: 4.1واللال  ويتب ا  0202في اا  

% 1.5م يال دو ل  حصد   غت  2.4تصال و اع ال اود الترتلد األولى   يتد   غت  •

. اتا وايط و اع ال اود تصاله ل ترتلد األولى خ   النصف األو   0202خ   اا  

م يال دو ل مع زيادة ةصب  من ا لتالي لبصط الى  2.1،   يتد   غت 0202من اا  

.2.% 

%، ت ه 1.0م يال دو ل و حصد  1..2ةط و اع اللنيد البحبيد في الترتلد الثانيد   يتد  •

% من 5.1م يال دو ل، و حصد  2.01و اع البصنيع في الترتلد الثالثد    يتد   غت 

ً واله 0202ا لتالي خ    ، 0221م يال دو ل م الند  اا   2.01، مسج  ان فا ا

ا ى تصاله ل ترتلد الثالثد و نفس  0202ولكن  ةافظ خ   النصف األو  من اا   

% من التالي ا لبزاما  الجاياة لبأمين 25.5ال يتد ت ريلا، مع التفاع ةصب  الى 

 الت اطر السياسيد.

 تركزت التزامات

التأمين الجديدة    

 ضد المخاطر السياسية

في الدول العربية    

 في قطاعات 

 الطاقة

والبنية التحتية   

والتصنيع   

%06بحصة إجمالية    

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان



33  

 نشرة ضمان االستثمار  

 0202سبتمبر   -يوليو 

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

لاء اط من و اع   •

الت الد ال ليايد في 

الترتلد الرا اد    يتد 

م يال دو ل  2.21  غت 

، 0202خ   اا  

% ، 0.2و حصد 

ومسجط   ل   ان فا اً 

م يال دو ل  2.24واله 

، وةط 0221م الند  اا 

و اع ال اود التبجادة  

في الترتلد ال امسد   يتد 

م يال دو ل  2.21

%، ت ه  2.1و حصد 

و اع الن ط في الترتلد 

السادسد واألخيرة   يتد  

م يال دو ل،  2.24

و حصد لم تبجاوز 

% خ   اا  2.2

0202. 

النصف االول  من 2021

H1 2021

Energy 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40 0.60 الطاقة

Infrastructure 0.00 0.00 0.00 0.24 0.39 0.14 البنية التحتية

Manufacturing 0.00 0.00 0.00 0.56 0.28 0.30 التصنيع

Natural resources 0.00 0.00 0.00 0.23 0.09 0.32 الموارد الطبيعية

Nonspecific 6.42 4.29 6.74 0.84 2.75 0.00 غير محدد

Other/Multiple 0.00 0.00 0.00 1.73 0.73 0.59 قطاعات أخرى 

Renewable Energy 0.00 0.00 0.00 0.21 0.08 0.01 الطاقة المتجددة

Transportation 0.00 0.00 0.00 0.45 0.04 0.01 النقل

Total 6.42 4.29 6.74 4.88 4.77 1.97 اإلجمالي

تطور االلتزامات الجديدة لتأمين المخاطر السياسية 

في الدول العربية وفقا للقطاع 2016-2021 )مليار دوالر(

New Commitments for Political Risk Insurance 

 in Arab Countries by Sector,  2016-2021 (USD bn)

Sector /

 Period
2016 2017 2018 2019 2020

قطاع / ال

فترة  ال

2.75

0.40 0.39 0.28
0.09 0.08 0.04

0.73

(مليار دوالر) 0202قطاع وفقا للالدول العربية  فيااللتزامات الجديدة لتأمين المخاطر السياسية 
New Commitments for Political Risk Insurance  in  Arab Countries 

by Sector,  0202 (USD bn)

0202% خالل عام 2.5مليار دوالر بحصة  2.1قطاع الطاقة تصدر المرتبة األولى بقيمة   

قطاع البنية 

التحتية حل في 

المرتبة الثانية 

مليار  2.67بقيمة 

دوالر وبحصة 

2.0%  

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 (0202 -0223حصة التزامات التأمين الجديدة من اجمالي الواردات السلعية العربية )

% حصة التزامات التأمين الجديدة26.3  

من اجمالي الواردات السلعية العربية    

0202في عام    

وف ا لليانا  اتحاد  يرن، ش ا   نسملمد ا لمبمزامما  المجمايماة  •

لبأمين البت يط والصمادلا  المتم لم مد لم ماو  المامر ميمد المى 

 0221التالي ال الدا  الار يد ت    اً طفيفا خ   الفبرة من 

% 22، ولكن ا   لم  اما  تم م مت ةمالمز الـم 0202وةبى 

 سن يا خ   ت   الفبرة.

،   لوة ا لتفاع في ةصد البزاما  البمأمميمن 0202ش ا اا   •

الجاياة  تأمين البت يط الصادلا  الت ل د لم ماو  المامر ميمد( 

%، 1..2من التالي ال الدا  الس ايد الار يد   نسلد   مغمت 

 منمسملمد  0221في ةين سج ت ادنى مسب ى ل ما خم   اما  

 % ف ط.22  غت 

دولد ار يد التفااا في نسلمد المبمزامما  المبمأمميمن  20ش ا   •

 0221الجاياة الى التالي والدتم ما  السم ماميمد  ميمن اماممي 

دو  امر ميمد،  7، في م ا ط ان فا  ت   النسلد  في 0202و

 واسب رالها في دولبين هتا الس دان والص ما .

دولد امر ميمد المتمبم سمط المامر مي الملمالم  نسملمبم   22ت  ت  •

، وتصممال  مصممر  ممحممصممد 0202% خمم   امما  1..2

% من التالي والدات ا الس ايد، 01.5البزاما  لاياة    غت 

 .0221% خ   اا  02التفااا من 

ة ت و ر في الترتلد الثانيد  حصد البمزامما  لمايماة  م مغمت  •

% اا  0.5.% من التالي والدت ا الس ايد م الند مع 04.2

، وت ب ا في الترتلد الثالثد مم ليمبمانميما  محمصمد  م مغمت 0221

% اما  5..2% من التالي والدت ا الس ايد م الند  نح  04

0221. 

لاء  التغرب في الترتلد الرا اد  حصمد المبمزامما  تمأمميمن  •

% من التالي والدت ا الس ايد م النمد ممع 02.4لاياة   غت 

، ثم الك يت في الترتلد ال امسد  محمصمد 0221% لاا  25.1

 .0221% لاا  22.0م الند مع  0202% لاا  ..21

ة ت س ليا في مؤخرة المبمرتميم  ةميمق لمم تمبمجماوز ةصمد  •

% من التالي والدت ا الس ماميمد 2.2البزاما  البأمين الجاياة 

 .0202خ   اا  

29.5%

24.1%

24.0%

20.4%

18.3%

17.3%

15.5%

14.7%

14.5%

14.1%

14.1%

9.9%

8.9%

3.6%

2.7%

2.7%

1.9%

1.8%

0.9%

0.6%

0.1%

13.6%

Egypt/مصر

Qatar/قطر

Mauritania/موريتانيا

Morocco/المغرب

Kuwait/الوويت

Tunisia/تونس

Algeria/الجزائر

Oman/سلطنة عمان

Jordan/األردن

Bahrain/البحرين

Saudi Arabia/السعودية

UAE/االمارات

Lebanon/لبنان

Djibouti/جيبوتي

Iraq/العراق

Somalia/الصومال

Palestine/فلسطين

Libya/ليبيا

Sudan/السودان

Yemen/اليمن

Syria/سوريا

Total Arab Countries/مجموع الدول العربية

  0202لعام   العربية من إجمالي الواردات السلعية إلتزامات التأمين الجديدة  

New Commitments to Total Merchandise Imports 

in Arab Countries in 2020 

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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حصة االلتزامات التأمين 

% 22الجديدة  تخطت حاجز الـ 

من اجمالي الواردات السلعية 

العربية سنويا ما بين عامي 

  0202و  0223

1 Egypt 19.0% 11.4% 13.6% 20.0% 29.5% مصر 1

2 Qatar 26.5% 42.1% 30.9% 32.5% 24.1% قطر 2

3 Mauritania 20.2% 5.1% 10.6% 13.5% 24.0% موريتانيا 3

4 Morocco 11.1% 17.2% 15.0% 15.9% 20.4% المغرب 4

5 Kuwait 9.5% 23.9% 14.5% 11.2% 18.3% الكويت 5

6 Tunisia 12.1% 15.8% 13.7% 14.1% 17.3% تونس 6

7 Algeria 8.5% 16.3% 16.2% 13.6% 15.5% الجزائر 7

8 Oman 28.6% 14.1% 11.1% 30.0% 14.7% سلطنة عمان 8

9 Jordan 8.1% 22.3% 13.3% 13.2% 14.5% األردن 9

10 Bahrain 13.1% 28.3% 19.8% 25.3% 14.1% البحرين 10

11 Saudi Arabia 11.2% 13.1% 13.3% 10.2% 14.1% السعودية 11

12 UAE 6.5% 10.1% 10.6% 10.1% 9.9% االمارات 12

13 Lebanon 7.5% 11.1% 11.9% 9.6% 8.9% لبنان 13

14 Djibouti 3.8% 2.1% 2.5% 9.1% 3.6% جيبوتي 14

15 Iraq 1.9% 4.3% 5.9% 5.4% 2.7% العراق 15

16 Somalia 1.0% 0.3% 0.5% 2.6% 2.7% الصومال 16

17 Palestine 0.4% 1.2% 1.2% 1.3% 1.9% فلسطين 17

18 Libya 2.0% 1.0% 1.8% 1.8% 1.8% ليبيا 18

19 Sudan 2.0% 1.8% 2.6% 1.0% 0.9% السودان 19

20 Yemen 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.6% اليمن 20

21 Syria 0.8% 0.6% 0.6% 0.1% 0.1% سوريا 21

10.0% 13.2% 12.3% 12.4% 13.6%Total Arab Countries مجموع الدول العربية

الدولة / السنة
ترتيب ال

2020 

تطورنسبة إلتزامات التأمين الجديدة من إجمالي الواردات السلعية في الدول العربية للفترة 2020-2016

Percentage of New Commitments to Total Merchandise Imports  In Arab Countries  (2016-2020)

Rank 

2020
Country / Year 2016 2017 2018 2019 2020

 : تأمين البت يط وا سبثتال والصادلا  الت ل د الى الاو  الار يد الثانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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 الجزء الثالث:
 عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

 وائتمان الصادرات

 تطور حجم عمليات المؤسسة

تأسست التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا  

ا يةد ار يد مشبراد مت  اد من ولط ةك ما   2174اا  “   تان“

الاو  الار يد  ا  افد الى أل ع هيةا  ماليد ار يد، وتب   من دولد 

 من    -AAالك يت م راً ل ا، وهي ةاي د ا ى تصنيف ائبتاني دللد 

في   Standard & Poor’sواالد سبانالد آنا   لز ولط 

، اتا أن ا تعاا أو  هيةد مباادة األطراف لبأمين ا سبثتال 0202مالا

 في الاالم.

% ف ا .0ونبيجد ل برالع الكلير في ةجم البجالة الاالتيد  تاا      

 21.4، من 0202ان فضت ات يا  التؤسسد  نفس النسلد خ   اا  

 .0202م ي ن دو ل خ   اا   2427الى  0221م ي ن دو ل اا  

ولاء ه ا ا ن فا  اتحص د ل ن فا  ال ي ش ات  ات يما   متمان 

% المى 05مم ميم ن دو ل و منمسملمد  401.5ائبتان الصادلا     يمتمد 

م ي ن دو ل. م ا ط زيادة ةجم ات ميما   متمان ا سمبمثمتمال  2011.5

 .0221% ان اا  1م يين دو ل أي  نسلد  1.7  يتد 

وت زات ات يا  التؤسسد خ   

% لات يا  12ما  ين  0202اا  

 تان ائبتان الصادلا    يتد 

% 1م ي ن دو ل، و 2011.5

لات يا   تان ا سبثتال   يتد 

 م ي ن دو ل. 202.1

 م م  المحمجمم  0202و ن ايد اما  

البرااتي لات يا  التؤسمسمد ممنم  

مما يمزيما  2174 اايب ا فمي اما  

 م يال دو ل.  02.1ا ى 

2008200920102011201220132014201520162017201820192020Itemبيان

صادرات 626.4589.6768.11138.61528.11276.9889.0970.41145.61177.01466.51723.01296.5Export Credit Insuranceضمان ائتمان ال

393.3111.3429.3302.2195.3233.1198.6156.6179.6226.6175.2110.9120.6Investment insurance ضمان االستثمار

1019.7700.91197.41440.81723.41510.11087.61127.11325.11403.61641.71833.91417.2Totalاإلجمالي

Evolution  of  Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation’s Operations 0222-0202 )USD m(

تطور حجم عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بالمليون دوالر )2020-2008(

توزيع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار

 وائتمان الصادرات  خالل عام 2020

Distribution of Dhaman's Operations in 2020

Export Credit 

Insurance/ ائتمانضمان
الصادرات

91%

Investment 

insurance/ 
االستثمارضمان

9%

تطور عمليات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات ،2008 -2020 )مليون دوالر(

Evolution of  Dhaman's Operations, 2008-2020 (USD m)

626 590 768 1,139 1,528 1,277 889 970 1,146 1,177 1,466 1,723

1,297

393
111

429

302

195

233

199 157

180 227

175

111
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ي  ت الب زيع الجغرافي لات يا  التؤسسد وف ا ل او  

التصالة ل سبثتال والس ع الى الاو  الار يد والاالم خ   

ة ت في الترتلد األولى ، أن الك يت 0202اا  خ   اا  

%، ت ب ا 01م يين دو ل و حصد   غت  421.2  يتد 

م يين دو ل  021.4الجزائر في الترتلد الثانيد   يتد 

 %.25و حصد   غت 

م ي ن  242.2ثم لاء  ا مالا  في الترتلد الثالثد   يتد  

%، ت ب ا في الترتلد الرا اد ت نس   يتد 22و حصد   غت 

% أيضا. في 22م ي ن دو ل و حصد ت برب من  2.4.7

م ي ن  12.1ةين ة ت السا ديد في الترتلد ال امسد   يتد 

 %.1دو ل و حصد   غت 

م ي ن  0..44فيتا ت زات   يد الات يا  واللال  ويتب ا 

% من مجتط الات يا  ا ى دو  أخرى 2.دو ل وةصب ا 

 ار يد وغير ار يد وشراا  ألنليد و ن ك ار يد.

 (0202-0222عقود الضمان وفق الدول المصدرة لالستثمار والسلع خالل الفترة )

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation التصال: التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا .

 الجزء الثالق: ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا 

Countryاإلجمالي2008200920102011201220132014201520162017201820192020

1
210.5274.1408.3484.0536.3547.5202.8188.0255.5280.9206.5112.780.83,787.8Saudi Arabiaالسعودية

2
435.3134.7449.2320.6159.6217.6207.3153.5231.0220.0280.0483.4409.13,701.2Kuwaitالكويت

3
48.89.410.050.363.287.8126.4137.7261.5215.6351.1394.6141.11,897.6UAEاإلمارات

4
122.9109.685.578.961.34.2103.796.790.2142.1173.9132.3134.71,336.0Tunisiaتونس

6
87.4125.0100.1131.9152.5140.5208.41,073.1Algeria--1.83.635.386.6--الجزائر

5
85.976.976.3101.2113.2102.138.756.252.181.913.615.47.5821.0Lebanonلبنان

7
2.83.114.3118.575.255.228.692.826.929.827.223.121.8519.4Jordanاألردن

8
26.655.2115.614.015.3350.0Bahrain------61.827.510.06.717.2البحرين

9
317.6Egypt--12.124.855.472.977.122.322.47.88.69.84.10.3مصر

10
159.7Syria--------------11.824.49.938.741.233.8سوريا

11
10.09.216.428.637.417.50.7150.8Oman--5.54.03.610.67.3سلطنة عمان

13
1.711.023.6Qatar--------0.9----10.0------قطر

12
21.3Sudan----------------------10.810.5السودان

14
2.7Palestine--------0.10.60.70.70.30.3------فلسطين

شركات أجنبية وبنوك 

عربية و دول أخرى
11.5--71.3113.0484.6438.9258.8259.9255.8207.7279.8498.5386.93,266.6

Foreign 

companies, Arab 

banks and other 

1,019.7700.91,197.41,440.81,723.41,510.11,087.61,127.11,325.11,403.61,641.71,833.91,417.217,428.4Total

الدولة

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة وفق الدول المصدرة لالستثمار والسلع  ووفق الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة )مليون دوالر(

Evolution of  Dhaman's Guarantee Contracts Portfolio; Countries as Source of Investment and Commodities - in Descending Order of Total Value (USD m)

اإلجمالي

توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة

وفق الدول المصدرة  لالستثمار والسلع خالل عام 2020

Distribuation of the Value of  Dhaman's Guarantee Contracts Portfolio, 

Countries as Source of Investment and Commodities in 2020
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29%
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others/شركات
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 (0202-0222عقود الضمان وفق الدول المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع خالل الفترة )

يكشف الب زيع الجغرافي ل ات يا  وف  الاو  التضيفد لم مسمبمثمتمال 

، ان ان الاو  الار يد اسبفاد   0202والتسب لدة ل س ع خ   اا  

% من مجتط ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبمثمتمال 71 نح  

 052.7وائبتان الصادلا ، و ة ت الجزائر فمي المتم ماممد  م ميمتمد 

%، ت ب ا في الترتلد الثانيد تم نمس  م ميمتمد 21م ي ن دو ل و حصد 

%، وة ت األلدن في الترتلد الثالثد 20م ي ن دو ل و حصد  .27

%، ثم س  ند اتمان فمي المتمرتملمد 22م ي ن و حصد  ..241  يتد 

%، وفمي المتمرتملمد 1م ي ن دو ل و محمصمد  202.7الرا اد   يتد 

% ، ثمم 7م ي ن دو ل و محمصمد  11.5ال امسد ة ت مصر   يتد 

% ا ى الب الي. في ةميمن  م مغمت 5% و7ليليا وا مالا   حصص 

م ي ن دو ل، و  غت  211.7%   يتد 20ةصد  اوي الاو  الار يد 

 م ي ن دو ل. 011.20%   يتد  02ةصد الاو  غير الار يد نح  

 الجزء الثالق: ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا 

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation التصال: التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا .

Countryاإلجمالي2008200920102011201220132014201520162017201820192020

10.0127.2627.1860.60228.99207.9493.85119.91171.76205.41180.64101.1999.481534.21Egyptمصر1

5.614.463.82113.52159.2883.4257.04204.10138.50144.88164.64165.86250.741495.88Algeriaالجزائر2

1374.96Lebanon--16.775.0018.4128.7399.4079.3471.4597.21174.84158.34302.97322.50لبنان3

26.4517.2026.1329.8351.7225.4528.07127.11122.64167.44188.72136.12173.001119.87Tunisiaتونس7

28.9057.9691.79174.68206.61102.9745.5766.0979.8871.4159.3058.5164.561108.24UAEاإلمارات5

163.20107.35318.64150.2258.7848.1220.9120.6816.7487.0931.1515.0015.001052.87Sudanالسودان4

47.0147.5054.56124.17175.7199.2262.5551.34105.7371.7171.1548.8556.381015.87Saudi Arabiaالسعودية6

175.893.86107.4783.6487.9292.2420.8314.0042.6139.5630.00122.0695.67915.74Libyaليبيا8

29.4341.2944.5998.2068.7752.9342.9153.7624.9338.2227.80112.09149.30784.23Jordanاألردن10

652.75Syria------193.0931.88104.1074.6458.0450.0035.2635.2535.2535.25سوريا9

2.7310.9457.51110.6193.4691.38110.3043.6345.64566.21Iraq--------العراق11

Oman 11.2416.4113.0420.8122.7819.7931.4316.7024.2929.8673.44133.39121.74534.92سلطنة عمان15

31.3147.8451.2976.2370.8765.0325.8324.0122.6616.8415.5910.409.03466.94Kuwaitالكويت12

3.5738.0052.9744.5922.0411.4458.9638.2939.1234.3037.2223.523.43407.44Moroccoالمغرب13

9.3328.2333.6436.5246.0738.9915.7116.7613.8317.4445.4931.7127.69361.42Qatarقطر14

17.2026.7125.0246.7742.2336.1827.429.278.487.2310.198.189.51274.40Bahrainالبحرين16

205.82Yemen----------12.188.5437.0330.4030.8442.8643.97اليمن17

22.67Mauritania--1.001.675.005.005.005.00----------موريتانيا18

781.20509.491009.671193.551432.771067.88740.931010.091119.721221.351353.601333.021121.1613894.45Total Arab countries

110.1872.1050.7773.3962.04130.76101.0268.67126.80138.96167.26350.01207.911659.86Asiaآسيا1

99.0373.4695.53123.72194.45166.0435.2215.3126.5227.2079.6743.2952.921032.36Europeاوروبا2

23.6925.7522.0631.3512.9010.811.3712.2311.753.353.960.482.15161.86Africaأفريقيا3

17.79North Amarica----------------0.060.197.428.541.57أمريكا الشمالية4

1.24South america----------------------0.101.14أمريكا الجنوبية5

5.4718.7311.9310.2719.67134.56209.0520.7540.3512.7137.22107.1333.03660.88Otherأخرى6

238.52191.38187.70247.27290.64442.17346.65116.97205.41182.22288.11500.92296.023533.98Total non-Arab countries

1019.72700.871197.381440.821723.401510.051087.581127.061325.131403.581641.711833.941417.1817428.42Total 

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة وفق الدول المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع  ووفق الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة )مليون دوالر(

Evolution of  Dhaman's Guarantee Contracts  Portfolio , Countries as Investement Destination and Commodity import, Descending Order of Total Value (USD m) 

اإلجمالي

       الدولة

اإلجمالي العربي

إجمالي الدول الغير عربية

توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة

 وفق الدول المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع خالل عام 2020

Distribution of the value of  Dhaman's Guarantee Contracts Portfolio, 

Countries as  Investement Destination and  Commodity Import,  2020 
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  الجزائر

18%

Tunisia/

 تونس

12%

Jordan/األردن

22%

Oman/سلطنة
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7%
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Other Arab 
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 0202التوزيع الجغرافي للعقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 

  غت ويتد الا  د الساليد وا لبزاما  ال ائتد ل تؤسسد  ن مايمد  •

م ميمال دو ل تم زامت ام مى المنمحم   .7..2نح   0202اا  

  :البالي

% من مجتط وميمتمد المام م د 71اسبح    الاو  الار يد ا ى  •

مم ميم ن  2272.0الساليد وا لبزاما  ال ائتد ل تؤسسد   يتمد 

م يين دو ل ل او  غير الار يد  أي  1..2.دو ل في م ا ط 

 %. 00 حصد 

م يين دو ل و حصد  21.1.تصال  الجزائر الت امد   يتد  •

وةم مت  .% من مجتط الا  د الساليد وا لبزاما  ال مائمتمد00

م ي ن دو ل و محمصمد  272.1ت نس في الترتلد الثانيد   يتد 

 17.1%. ت ب ا  س  ند اتان في الترتملمد المثمالمثمد  م ميمتمد .2

 .%7م ي ن دو ل و حصد 

مم ميم ن دو ل  11.4لاء  الاراق في الترتلد الرا اد   يتمد  •

فيتا ة ت مصر الترتلد ال امسد  م ميمتمد  %. 7و حصد   غت 

 ..%1م ي ن دو ل  حصد  15.1

مم ميم ن دو ل  72.5ة ت السا ديد في الترتلد السادسد   يتد  •

 %.5و حصد 

 غت ويتد الضتانا  ال ائتد ل تؤسسد والت ل د للماومي الماو    •

 .%21م ي ن دو ل  حصد  044.5الار يد 

  غت ويتد الضتانا  ال ائتد ل تؤسسد والت ل د ل او  غير  •

%، وت زات 00م يين دو ل و حصد   غت  1..2.الار يد 

 شكط لئيسي ا ى اط من من  د آسيا والبي   غت ةصب ا 

% ثم افري يا  حصد .%، ت ب ا اولو ا  حصد   غت 27

 % لل يد دو  الاالم .0% و 2.4

 الجزء الثالق: ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا 

مليار دوالر قيمة العقود السارية  2.696

 وااللتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية 

غالبيتها في الجزائر وتونس  0202عام 

 وسلطنة عمان والعراق ومصر والسعودية

التوزيع الجغرافي إلجمالي العقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة بنھاية عام 2020

Geographic Distribution of Dhaman's Current Contracts

  and Outstanding Commitments  by End of 2020   

Algeria

الجزائر/
%22

Tunisia/تونس

%13

Oman/ 

سلطنة
عمان

%7

Iraq/

العراق
%7

Egypt/

مصر
%6

Saudi 

Arabia/
السعودية

%5

Other Arab 

countries/ الدولباقى
العربية

%18

Total non-Arab 

countries/إجمالي
عربيةالغيرالدول

%22

Country%القيمة / valueالدولةم

%308.96الجزائر1 22Algeria

%171.99تونس2 13Tunisia

%97.90عمان3 7Oman

%89.43العراق4 7Iraq

%85.87مصر5 6Egypt

%71.54السعودية6 5Saudi Arabia

%52.93اإلمارات7 4UAE

%46.86األردن8 3Jordan

%35.90المغرب9 3Morocco

%30.49قطر10 2Qatar

%30.00ليبيا11 2Libya

%17.95الكويت12 1Kuwait

%15.00السودان13 1Sudan

%8.57البحرين14 1Bahrain

%5.00موريتانيا15 0Mauritania

%1.85لبنان16 0Lebanon 

1,070.22% 78
Total Arab countries

%233.39آسيا1 17Asia

%42.75اوروبا2 3Europe

%5.42أفريقيا3 0.4Africa

%22.05مجموعة دول4 2group of countries 

303.61%22Total non-Arab countries

1,373.83%100Total

إجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة 

 بنھاية عام 2020، الدولة كمضيفة لالستثمار/ مستوردة  للسلع )مليون دوالر(

 Dhaman's Current Contracts and Outstanding Commitments 

at the End of 2020 ; Country as Investement Destination and  Commodity Import  (USD m)

إجمالي الدول غير العربية

اإلجمالي

إجمالي الدول العربية

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation التصال: التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا .
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  0202حصة الدول العربية من عمليات المؤسسة التراكمية بنهاية  

 الجزء الثالق: ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا 

تصممال  السممامم ديممد المماو  المماممر مميممد  •

%، تم مبم ما المكم يمت ..27 حصد   غت 

% ثمم ا ممالا   محمصمد 24.2 حصد 

%، 1.2%، ثممم لمملممنممان  ممحممصممد 22.4

ولاء  الجزائر في الترتملمد الم مامسمد 

%، ثم  ماومي الماو   منمسم  7.1 حصد 

%. وهمم  2.0% و7.7تممبممراون  مميممن 

البرتي  نفس  ا ى يايا ةصمد الماو  

من المتمالمي امتم ميما  المتمؤسمسمد ممع 

اخب ف المنمسم ، ةميمق  م مغمت ةصمد 

% ت ب ا الك يت  حصمد ..24السا ديد 

%، ثم ا مالا  وللنان والجزائر 22.1

% 1.5% و1.7% و1.1 ممحممصممص 

 ا ى الب الي.

 النسلد لم ماو  المتمصمالة/ المتمتم لمد،   •

ووفم ما لممحمصمد امط دولممد امر مميمد مممن 

الممتممجممتمم ع المماممر ممي، فمم مما تصممال  

السا ديد ت ب ا الكم يمت، ثمم ا ممالا ، 

% 05ثم ت نس، ثمم لملمنمان  محمصمص 

% 7.4% و1.5% و0..2% و04.4و

ا ى الب الي، ولمم يم مبم مف األممر فمي 

ترتي  الاو  الار يد وف ما لمحمصمد امط 

دولممد اممر مميممد مممن الممتممالممي اممتمم مميمما  

 التؤسسد في الاالم.

في الجان  اآلخر، ووف ا لمحمصمد امط    •

دولد ار يد اتضيف أو مسمبم لد ممن 

التالي التجت ع الار ي فم ما تصمال  

اط من مصر والس دان الترتلد األولمى 

% لكط من تا، تم مبم ما فمي 22.0 حصد 

%، 1.1الترتلد الثانيد الجزائر  حصمد 

%ثمم لملمنمان 1.0ثم السام ديمد  محمصمد 

% ثمم ا ممالا   محمصمد 1.1 محمصمد 

%، وه  البرتي  نفس  مع اخب ف 7.5

الحصص  مالمنمسملمد لمحمصمد امط دولمد 

ار يد اتضيف او مسب لد من التالي 

 ات يا  التؤسسد.

) 

السعودية والوويت 

واإلمارات ولبنان 

والجزائر أكبر المستفيدين 

من عمليات ضمان 

 التراكمية منذ تأسيسها 

الدول العربية أكبر مستفيد 

من عمليات المؤسسة 

كمصدر أو مستورد 

لالستثمار والسلع بحصة 

% من اجمالي 20.5

 العمليات 

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation التصال: التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا .

استنادا الى قاعدة بيانات المكؤسكسكة الكعكربكيكة لضكمكان االسكتكثكمكار وائكتكمكان 

، حول عمليات الضمان المقدمة للدول، خالل الكفكتكرة مكن “ ضمان” الصادرات 

 يتضح ما يلي : 0202الى عام  7712عام 
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 الجزء الثالق: ات يا  التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا 

  0202حصة الدول العربية من عمليات المؤسسة التراكمية بنهاية  

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation التصال: التؤسسد الار يد لضتان ا سبثتال وائبتان الصادلا .

عمليات المؤسسة في 

جھة )مليار  الدولة/ ال

دوالر(

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من إجمالي 

عمليات المؤسسة في 

المنطقة العربية / غير العربية

عمليات المؤسسة في

جھة )مليار    الدولة/ ال

دوالر(

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من إجمالي 

عمليات المؤسسة في 

المنطقة العربية/ غير 

العربية

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من إجمالي 

عمليات المؤسسة في 

المنطقة العربية/ غير 

العربية

Dhaman's operations 

in the country/ 

region (US$ billion)

Country's share of 

Dhaman's operations

 in the World

Country's share of 

Dhaman's operations

 in the Arab/ Non Arab 

region 

Dhaman's operations 

in the country 

/region (US$ billion)

Country's share of 

Dhaman's  operations

 in the World

Country's share of 

Dhaman's  operations

 in the Arab/ Non Arab 

region 

Country's share of 

Dhaman's operations

in the World

Country's share of 

Dhaman's  operations

 in the Arab/ Non Arab 

region 

Saudi Arabia 1.59 7.6% 9.2% 4.38 20.9% 25.3% 14.3% 17.3% السعودية

Kuwait 0.63 3.0% 3.7% 4.22 20.2% 24.4% 11.6% 14.1% الكويت

UAE 1.30 6.2% 7.5% 2.29 10.9% 13.2% 8.6% 10.4% اإلمارات

Lebanon 1.52 7.3% 8.8% 1.28 6.1% 7.4% 6.7% 8.1% لبنان

Algeria 1.65 7.9% 9.6% 1.08 5.2% 6.2% 6.5% 7.9% الجزائر

Tunisia 1.17 5.6% 6.8% 1.47 7.0% 8.5% 6.3% 7.7% تونس

Egypt 1.75 8.4% 10.2% 0.52 2.5% 3.0% 5.4% 6.6% مصر

Sudan 1.76 8.4% 10.2% 0.06 0.3% 0.4% 4.3% 5.3% السودان

Jordan 0.93 4.4% 5.4% 0.82 3.9% 4.7% 4.2% 5.1% األردن

Libya 1.00 4.8% 5.8% 0.03 0.1% 0.2% 2.4% 3.0% ليبيا

Syria 0.74 3.5% 4.3% 0.22 1.1% 1.3% 2.3% 2.8% سورية

Bahrain 0.36 1.7% 2.1% 0.53 2.5% 3.1% 2.1% 2.6% البحرين

Iraq 0.86 4.1% 5.0% 0.00 0.0% 0.0% 2.1% 2.5% العراق

Oman 0.57 2.7% 3.3% 0.17 0.8% 1.0% 1.8% 2.2% سلطنة عمان

Morocco 0.49 2.3% 2.8% 0.18 0.9% 1.0% 1.6% 1.9% المغرب

Yemen 0.42 2.0% 2.5% 0.02 0.1% 0.1% 1.1% 1.3% اليمن

Qatar 0.41 2.0% 2.4% 0.02 0.1% 0.1% 1.0% 1.3% قطر

Mauritania 0.06 0.3% 0.4% 0.00 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% موريتانيا

Djibouti 0.01 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جيبوتي

Somalia 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الصومال

Palestine 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فلسطين

Total Arab 

Countries
17.2 82.3% 100% 17.3 82.7% 100% 82.5% 100%

مجموع 

الدول العربية

Europe 1.08 5.2% 29.2% 0.00 0.0% 0.0% 2.6% 14.8% أوروبا

Asia 1.53 7.3% 41.4% 0.00 0.0% 0.0% 3.7% 20.9% آسيا

North Amarica 0.02 0.1% 0.5% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% أمريكا الشمالية

Latin america 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أمريكا الالتينية

Africa 0.14 0.7% 3.8% 0.00 0.0% 0.0% 0.3% 1.9% أفريقيا

Others 0.93 4.5% 25.1% 3.62 17.3% 100% 10.9% 62.1% دول وجھات أخرى

Total Non-Arab 

Countries/regions
3.7 17.7% 100% 3.6 17.3% 100% 17.5% 100%

مجموع الدول 

والجھات غير  العربية

Grand Total 20.9 100% 100% 20.9 100.0% 100% 100% 100% المجموع الكلي

عمليات الضمان المقدمة من المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 2020-1975

 Dhaman's Guarantee Operations 1975-2020

Countries and 

Regions

الدولة كمضيف/مستورد 

Country as Destination/Importer

 الدولة كمصدر / ممول 

Country as Source/Financier 

مجموع العمليات

Total Operations 

الدول والجھات

Non-Arab Countries and Regions /الدول والجھات غير العربية

 Arab Countries\الدول العربية
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ش ا الاالم خ   الفبرة األخيرة تغيرا  اتي د فمي ممجما   المبمجمالة وا سمبمثمتمال نمبميمجمد 

الب  لا  السياسيد وا وبصاديد والصحيد والبكن ل ليد البي اناكست  ص لة ملاشرة وغير 

ملاشرة ا ى هيكط وطلياد الباام   البجاليد وا سبثتاليد، وا ل  ا ى مسب يا  الت اطر 

السياسيد والبجاليد البي تاا أةا الاناير الحااتد ل  اع البأمين ا ى البمامامم   المبمجماليمد 

 وا سبثتاليد الاا رة لحاود الاو  ة   الاالم.

وفي ه ا السياق واسبنادا لب الير ودلاسا  الج ا  الاوليد وا و يتيد الاام د في ه ا التمجما  

يتكن ال    ون مسب لط ينااد البأمين التب صص في الباامم   المبمجماليمد وا سمبمثمتماليمد 

 والبت ي يد ة   الاالم ي ال  مجت اد من التبغيرا  أ رزها ما ي ي:

التسبجاا  السياسيد واألمنيد البي ش ات ا الاو  الكلرى والمفماام مد فمي ممجما  المبمجمالة  •

 وا سبثتال وفي م امب ا ال  يا  التبحاة والصين ودو  ا تحاد األولو ي.
 

البغيرا  البي ش ات ا البجالة الاالتيد ا ى يايا ال يكط الس اي ومساهتما  الم املميمن  •

الرئيسيين في مجالي البصاير وا سبيراد وا ل  البغيرا  في مسب يا  األساال وةمجمم 

 البجالة ال ايد  كط س اد. 
 

البغيرا  في ال  ااا والنظم الحااتد ل ات يد البجاليد وتت ي  ا وتأمين ا، ومن  ميمنم ما مما  •

، والبح   في السياسا  البجماليمد .يصال ان منظتد البجالة الاالتيد، ومب  لا   از  

من البااديد ولى شلكا  البجالة ا و يتيد والبكب  ، ه ا الى لانم  مسمبمجماا  المحمرب 

 البجاليد  ين ال  يا  التبحاة والصين وغيرها.
 

 0221البحايا  الصحيد البي طرأ  لراء انبشال فيروا ا لونا التسبمجما فمي الماما   •

والبي اناكست  ص لة ملاشرة ا ى ا نبا  وةراد البجالة الاالتيد و زالت تاااميماتم ما 

 مسبترة ةبى اآلن.

 آفاق المستقبل

 0262مستقبل قطاع تأمين التجارة واالستثمار في العالم حتى عام 

التحديات الصحية 

جراء فيروس 

كورونا انعوست 

بصورة مباشرة 

على اإلنتاج 

وحركة التجارة 

 واالستثمار 

تغيرات في 

القواعد والنظم 

الصادرة عن 

الجهات الدولية  

 والحاكمة

للعمليات التجارية  

 وتمويلها وتأمينها
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التسبجاا  السرياد لاصر التا  ما  والبكن ل ليا في مجا   وثي د الصم مد  مالمبملماد   •

البجالي ومن ا انبشال ا تتبد والروتند وت لي ا  البا م اآللي وس سط ا نبما  والم ميمتمد 

Block Chain  وت لي ا  البااون التا  ماتي في ممجما    ميمانما  المامتم ء  KYC ،

و سميمتما   Fintech   insurtechوتاتي  البكن ل ليا في و ااي البت يط والمبمأمميمن  

 .Smart Ledger انبشال ال اما  والباام   ا لكبرونيد

تغيرا  طالئد أخرى  ا  ي د  الات يا  البجاليد وا سبمثمتماليمد وممنم ما ةمرامد نم مط  •

اللضائع ة   الاالم  را و حرا ول ا ومثا  ا ى  ل  ما يتكن ان تبمامر  لم  شمراما  

البأمين من تحايا  لراء اغ ق أةا التترا  الت ةيد الاالتيد واان آخرها مما شم ماتم  

 وناة الس يس لراء لن ن ناود الحاويا  الات ود ويفر ليفن.

 

اط ت   التسبجاا  والبغيرا  خ فت الاايا من البحايا  والفرص في آن واةا تسمبم مز  ممن 

واا   البأمين ا ى البجالة وا سبثتال والبت يط الحك ميد وال ايد ومباادة األطراف فمي 

ل د أن تريا و اود ت   البحايا  والفرص في  يةا  ات  ا  15الاالم والبي يبجاوز اادها 

الحاليد والتسب ل يد، مع و ع ا سبراتيجيا  وال  ط الضروليد ل باامط ما ا، واألخم  فمي 

ا ابلال أن هناك يا  د في البنلؤ  اتجاها  ينااد الضتان ةبمى ام مى نم ماوما  زممنميمد 

وصيرة نسليا. فلح    ال وت ال ي يظ ر في  يا تجماهي، امادة مما تمكم ن المتم لمد وما  ماأ  

  الفاط. 

 

وفي هذا السياق ستوون شركات التأمين التي تسعى للبقاء في المقدمة، مطالبة بان تكوكون  

أكثر قدرة على تعزيز قدراتها وخدماتها في مجال خدمة الكعكمكالء ودخكول أسكواق جكديكدة، 

واالستعداد لمستويات أعلى من التنظيم لمواجهة المنافسة من الشركات الناشئة الكمكتكزايكدة 

 من خالل إجراءات عديدة. 

مستجدات 

المعلومات 

والتونولوجيا و 

االتمتة والرقمنة 

وتطبيقات التعلم 

اآللي وسالسل 

اإلنتاج والقيمة 

أهم تحديات القطاع 

0262حتى عام   

شركات التأمين 

التي تسعى للبقاء 

والمنافسة العالمية 

 مطالبة 

بتعزيز قدراتها 

وخدماتها في 

مجال خدمة 

العمالء ودخول 

 أسواق جديدة 
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قكريكبكا مكن أداء الكعكام  فمن المرجح ان يشهد العام فكي مكجكمكلك  أداء   0207واستنادا الى أداء النصف االول من العام 

، والكتكي 0277،  وخصوصا ا ا ما استمر انحسار التطورات الوبائية التي مر بها العالم اجمع منكذ نكهكايكة عكام 0202

ألقت بأثارها السلبية على كل من االستثمار والتجارة نتيجة لفترات اإلغالق، وعدم اليقين الذي سكيكطكر عكلكى الكعكالكم، 

إضافة الى التحسن المتوقع في حجم التجارة السلعية والسيما في االسواق الرئيكسكيكة لكعكمكلكيكات تكامكيكن الكتكجكارة فكي 

 المنطقة. 

 0202توقعات قطاع تأمين التمويل واالستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية خالل عام 

 0202ثانيا: االداء خالل النصف االول مكن الكعكام 

 0202بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 

مم ميمال  04ترالات الات يا  ال ائمتمد  م ميمتمد  •

 %،  22دو ل و تاا  

 

مم ميمال  24.2ترالات الات يا  الجاياة   يتد  •

 %.25دو ل و تاا  

انم مفمضمت المبمام يضما  المتمافم امد  متمامما   •

 م ي ن دو ل. 272% و  يتد 41.5

 

 214التفات البا يضا  التسمبمردة   م ميمتمد  •

 %.54.2م ي ن دو ل و تاا  

تراجعت عمليات 

التأمين الجديدة 

في الدول العربية 

بمعدل طفيف   

مليار  97.6لتبلغ 

دوالر خالل 

النصف االول من 

0202العام   

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان

شهدت عمليات تأمين التجارة واالستثمار في الدول العربية  تراجعا لمعظم الكمكؤشكرات خكالل الكنكصكف االول مكن الكعكام 

 :كما يلي 0202وكذلك بالمقارنة مع النصف الثاني لعام  0202و لك بالمقارنة مع النصف االول من العام  0207

 0202أوال: االداء خككالل الككنككصككف االول مككن الككعككام 

 0202بالمقارنة مع النصف االول من العام 

مم ميمالا   1.4ترالات الات يا  ال مائمتمد  م ميمتمد  •

 م يال دو ل. 211.5% لبل    4.1دو ل و تاا  

 2.4الجاياة  التفاع طفيف واله  سج ت الات يا   •

مم ميمال  71.1%  لبل م  2.5م يال دو ل، و تاا  

 دو ل

% 7.4.ان فضت البا يضا  التاف اد  تماما    •

 212.5مم يميمن دو ل لمبمسمجمط  ..221و  يتمد 

 م ي ن دو ل.

% 2.1.التفات البا يضا  المتمسمبمردة  متماما   •

مم ميم ن  552.4م ي ن دو ل المى  0...2و  يتد 

 دو ل.
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 0202توقعات قطاع تأمين التمويل واالستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية خالل عام 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research التصال : واااة  يانا  اتحاد  يرن و ح    تان
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2021فقا لنوع االلتزام  خالل النصف االول من العام تطورعمليات الضمان في الدول العربية
Evolution of Guarantee operations in  Arab Countries According to Commitment Type Durning 

H1 2021 

االلتزامات الجديدة االلتزامات القائمة

289.7
352.2

181.5

418.2
357.8

551.4

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

1H2020 2H2020 1H2021
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0202من  
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0202من  

النصف االول

0202من  

 0202تطور التعويضات المدفوعة والمستردة في الدول العربية بالنصف االول من العام 
Evolution of Paid Claims  and Recoveries in  Arab Countries

Durning H1 2021   

التعويضات المدفوعة التعويضات المستردة

النصف االول

 من 2020

ثاني النصف ال

 من 2020

النصف االول

 من 2021

تغير مقارنة بالنصف األول  ال

من عام 2020 )%(

ثاني تغير مقارنة بالنصف ال ال

 من عام  2020 )%(

1H2020 2H2020 1H2021
 Change compared to 

1H2020  (%)

 Change compared to 

2H2020 (%)

Outstanding Commitments (USD bn) 205.9 220.5 196.5 (4.6) (10.9) إلتزامات قائمة )مليار دوالر(

New Commitments (USD bn) 79.4 93.8 79.8 0.5 (14.9) التزامات جديدة  )مليار دوالر(

Claims Paid (USD m) 289.7 352.2 181.5 (37.4) (48.5) التعويضات المدفوعة )مليون دوالر(

Recoveries (USD m) 418.2 357.8 551.4 31.9 54.1 التعويضات المستردة )مليون دوالر(

تطورعمليات التأمين في الدول العربية وفق نوع االلتزام

Evolution of Insurance Operations in  Arab Countries According to Commitment Type 

Operation/Period العملية / الفترة
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